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1 – APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Pracuúba, por meio da sua Secretaria Municipal de 

Promoção Social, Trabalho e Cidadania – SMPSTC, apresenta o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, em consonância com as 

competências municipais descritas na Lei 12.594/2012, que institui o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, fruto das exigências da 

sociedade civil organizada e do empenho dos entes federativos no que tange a 

garantia dos direitos do adolescente. 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto de 

Pracuúba surge como uma necessidade de se manter a qualidade de vida desta 

população, por meio de um atendimento eficaz e humanizado para aqueles a quem 

seja atribuída a autoria de ato infracional, envolvendo toda a comunidade e as redes 

responsáveis pelo cuidado integral com os adolescentes. 

A construção desse plano deu-se em constante dialogo com diversos atores 

envolvidos, trabalhando de forma democrática na construção de um pacto social que 

envolva a intersetorialidade dos órgãos públicos e a corresponsabilidade da família, 

comunidade e Estado. 

A municipalização das ações socioeducativas age para evitar agravos 

maiores para a integralidade do adolescente no qual foi atribuída a autoria de ato 

infracional e de maneira preventiva para aqueles que não cometeram, colocando-os 

mais próximo da comunidade e da família que convivem, criando condicionante para 

que aqueles adolescentes em conflito com a lei não sejam considerados um 

problema, mas como um sujeito de direito e necessitado de cuidado integral. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Uma medida socioeducativa (MSE) aplicada a um adolescente no qual foi 

atribuída a autoria de ato infracional não deve ocorrer como instrumento punitivo. A 

proposta das medidas socioeducativas é responsabilizar o adolescente quanto as 

consequências da sua conduta e sempre que possível incentivá-lo a sua reparação. 

Através de ações que visam a integração social e a garantia de direitos individuais e 
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sociais, as MSE atuam como um instrumento de desaprovação da conduta 

infracional ao mesmo tempo que acolhe este adolescente. 

Ato infracional, conforme os art. 103 a 105 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), é a conduta descrita como crime ou contravenção penal 

praticada por criança ou adolescente. O ECA define os menores de 18 anos como 

penalmente inimputáveis porque a medida socioeducativa não é aplicada como 

instrumento de punição para a conduta infracional. 

Ao menor de 12 anos que comete ato infracional são aplicadas as medidas 

que constam no art. 101 do ECA, que vão desde acompanhamento familiar até a 

colocação em família substituta. Ao adolescente, excepcionalmente até 21 anos, é 

aplicada Medida Socioeducativa (MSE), sendo elas: Advertência, Obrigação de 

Reparar Danos, as de meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e 

Liberdade Assistida), a Semiliberdade e a Internação. 

A formulação de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo vem 

com o intuito de instaurar e nortear uma rede de apoio socioeducativo para evitar 

prática do ato infracional e impedir o agravo da situação daqueles que estão em 

conflito com a lei. Conforme preconiza o SINASE, em seu art. 5º, compete ao 

município a elaboração do Plano de Atendimento Socioeducativo para a execução 

das MSE em Meio Aberto. 

A fundamentação e a aplicação destas medidas estão referendadas na 

doutrina de proteção integral, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos 

de direito e em estado de desenvolvimento em condição peculiar, possuindo 

prioridade absoluta, sendo dever da família, comunidade e do Estado assegurar o 

pleno desenvolvimento dos mesmos. 

Após o reconhecimento da ocorrência do ato infracional, o Estado deve 

reconhecer também que em algum momento da trajetória social e familiar do menor 

a quem foi atribuída a autoria ouve uma violação no seu direito de ser criança ou 

adolescente e trazer a corresponsabilidade para si junto com os demais atores 

responsáveis pelo desenvolvimento dos mesmos. 

Conforme preconiza o ECA, o adolescente em cumprimento de MSE em meio 

aberto de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) ou Liberdade Assistida (LA) - 

prevista nos artigos 112 - Inciso III, IV e os Artigos 117 e 118 respectivamente - 

deverá ser acompanhado por pessoa capacitada designada pelo Poder Judiciário 

que esteja comprometido com o processo de formação e a educação do 
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socioeducando, articulando com os demais órgãos executores das medidas 

socioeducativas em meio aberto nos municípios. 

No Município de Pracuúba, as atividades das Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto serão acompanhadas por profissionais do CRAS Manoel Bernardo 

Ferreira, localizado no Av. Francisco Teixeira, 196, Bairro Nova Esperança – 

Pracuúba/AP por meio do Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) e pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e pela Coordenação 

de Políticas Públicas da Juventude da SMPSTC, sediada no mesmo endereço. 

As MSE de Prestação de Serviço à Comunidade consistem na realização 

de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente há seis meses. As 

tarefas devem ser definidas conforme as aptidões dos adolescentes, não sendo 

designadas aquelas de caráter vexatório, degradante ou que possua caráter 

punitivo. Sua aplicação deve ocorrer buscando uma ação essencialmente 

pedagógicas, buscando explorar as potencialidades do socioeducando. 

Além do período máximo de seis meses, as tarefas devem ser atribuídas em 

jornada máxima de oito horas semanas, podendo ocorrer aos sábados, domingos e 

feriados ou em dias úteis, com o intuito de não prejudicar a frequência à escola ou 

jornada de trabalho. 

As MSE de Liberdade Assistida são, assim como as demais MSE, de 

caráter pedagógico. Entretanto, ela impõe condições de vida no cotidiano do 

adolescente, visando o redimensionamento de suas atitudes, valores e a 

convivência familiar e comunitária. Através da orientação por pessoa capacitada 

designada pelo Poder Judiciário, através do Juizado da Infância e Juventude, para 

os órgãos executores das medidas socioeducativas em meio aberto, nos municípios, 

o socioeducando é conduzido a manutenção dos seus vínculos familiares e 

comunitários, escolarização, inserção no mercado de trabalho, além de outros 

cursos formativos. 

Mesmo na medida de Liberdade Assistida, a prática profissional deve 

abandonar posturas que possam potencializar a exclusão social e familiar do 

socioeducando, tomando posturas mais integrativas. A Liberdade Assistida 

pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do 

adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e 

comunitário. 
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Diferente da Prestação de Serviço à Comunidade, a Liberdade Assistida 

possui prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por MSE mais branda, caso a Justiça determine. 

As MSE devem exercer uma influência na vida do adolescente, de modo a 

retirá-lo desse processo de negligência e violação de direitos, contribuindo para um 

desenvolvimento integral e qualidade, para fomentar um projeto de vida que busque 

a integração do adolescente com a sua família, comunidade, educação e o mundo 

do trabalho, devendo ser respeitadas as diversidades étnico-raciais, culturais, de 

gênero e sexualidade. 

Com isso, este Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Pracuúba 

visa instaurar uma rede de atendimento socioeducativo, no mesmo passo que 

reforça os programas e instituições que já atuam com esse determinado público, 

garantindo ao socioeducando uma medida que respeite a sua integralidade e 

proporcionando um desenvolvimento seguinte o seu curso saudável. 

 

3 – OBJETIVOS 

 

• Geral 

✓ Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Pracuúba, 

postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE e os Planos Nacional e Estadual de Atendimento Socioeducativo, no 

sentido de proporcionar um atendimento socioeducativo integral e de 

qualidade.

 

• Específicos 

✓ Subsidiar a implementação da rede de atendimento socioeducativo para 

adolescentes em conflito com a lei no município de Pracuúba, articulando 

ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação 

e esporte; 

✓ Garantir a manutenção e a melhoria constante na qualidade dos serviços 

ofertados pela rede de atendimento socioeducativo aos adolescentes em 

cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e 

liberdade assistida; 
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✓ Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto, conforme os parâmetros e 

diretrizes do SINASE; 

✓ Subsidiar ações, políticas e programas na área de adolescentes em conflito 

com a lei; 

✓ Conscientizar o Executivo e o Legislativo municipal da importância de 

fomentar politicas publicas preventivas para os adolescentes, evitando a 

prática de ato infracional. 

 

4 – PÚBLICO ALVO 

 

Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, excepcionalmente até os 21, 

autores de ato infracional e suas famílias, residentes no município de Pracuúba. 

 

5 – DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Pracuúba é um município brasileiro localizado no centro-leste do estado do 

Amapá. O município de Pracuúba foi criado em 1 de maio de 1992. O nome originário de 

uma árvore típica da região (pracuubeira), predominante na reserva ecológica do Lago 

Piratuba. 

A localidade foi fundada em 1906 e pertenceu ao município de Amapá. Sua 

história de desenvolvimento apresenta-se marcada pela pesca artesanal e pecuária que 

ainda hoje continuam como agentes principais de sua socioeconômica. Elevado à 

categoria de município com a denominação de Pracuúba, pela Lei Estadual nº 04, de 01 

de maio de 1992, desmembrado do Município de Tartarugalzinho. Sede no distrito de 

Pracuúba (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 01 de janeiro de 

1993. Em divisão territorial datada de 2001, o Município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2015. 

De fato, esse município, através de seus múltiplos ambientes pesqueiros, 

constitui o polo de pesca interior mais importante do Estado. Sua ambientação natural 

envolve a presença de grandes áreas de floresta de terra firme, cerrados e áreas 

inundáveis, sendo estas as que mais participam como base produtiva do Município. 

As maiores fontes de sustentação econômica do Município vêm da criação dos 

gados bovino e bubalino, da cultura da mandioca e, principalmente, da pesca artesanal 
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de espécies como o trairão, o tucunaré e o pirarucu. 

O setor secundário fica por conta da extração e beneficiamento de madeira de 

grande valor comercial como aquariquara, andiroba, acapu, pau-roxo, maçaranduba, 

macacaúba, Pracuúba e sucupira. A extração e o consumo do açaí pela comunidade, 

também gera bastante renda ao município. 

Já no setor terciário, destacam-se as atividades de prestação de serviços e 

congêneres, representado pelo comércio, através de 40 pontos comerciais em 

funcionamento tais como: lojas de roupas, farmácia, pousadas, salão de beleza, loja de 

acessórios escolares, xérox, restaurantes, sapatarias, armarinhos, supermercados, 

panificadoras, feira municipal e lanchonetes, além da atuação da Prefeitura Municipal, 

através dos contratos administrativos, cargos comissionados, cargos efetivos e cargos 

eletivos. 

Promissor é a área do ecoturismo, já que o Município apresenta um imenso 

potencial de atrativos naturais. Dentre as cachoeiras, lagoas e igarapés, mas por falta de 

divulgação e dificuldade de alojamento as belezas naturais são poucas exploradas. 

Principais Atividades Produtivas: agricultura, pescado e extrativismo. 

 

5.1 – ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO 

 

Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), é de 5.120 habitantes em 2019, e sua área é de 4.957 km², o que resulta numa 

densidade demográfica de 0,52 hab/km². Além da sede do Município existem as 

seguintes comunidades: Porto Franco, Flexal, Breu, Cujubim, Pernambuco Agrovila e 

São Miguel. E segundo o Censo de 2010, a população era subdivida pelo sexo: 

 

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 70 67 137 

1 a 4 249 235 484 

5 a 9 253 237 490 

10 a 14 222 197 419 

15 a 19 207 190 397 

20 a 29 330 329 659 

30 a 39 208 179 387 

40 a 49 167 110 277 
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50 a 59 122 70 192 

60 a 69 60 61 121 

70 a 79 32 30 62 

80 e + 13 19 32 

Ignorada - - - 

Total 1.933 1.724 3.657 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 

 

A estimativa populacional para 2019, segundo o IBGE é de 5120 habitantes. 

 

5.2 – EDUCAÇÃO 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito à educação é 

inalienável e universal, sendo também considerado um direito que viabiliza a 

realização de outros direitos, pois tem como função social formar o cidadão, isto é, 

construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, 

crítico, ético e participativo (MEC, 2004). 

Em 2017, os alunos dos anos iniciam da rede pública do Município tiveram 

nota média de 2.7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota no IDEB foi 

de 2.7. Na comparação com municípios do mesmo Estado, a nota dos alunos dos 

anos iniciais colocava este Município dentre os 08 primeiros municípios. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 04 a 05 anos) foi de 98,7% em 2010. 

As matriculas para o ensino fundamental em 2018 foram 963. Para o ensino 

médio foram 240. O município possui escolas municipais são 06 (Comunidade do 

Breu, Flexal, Cujubim, Agrovila, Porto Franco e na sede do município) e 04 escolas 

estaduais (Comunidade do Breu, Flexal, São Miguel e na sede do município). 

Em função da modalidade de ensino Modular, as escolas estaduais carecem 

de projetos pedagógicos e de cultura, esporte e lazer rotineiros, sendo elas 

dependentes das atuações dos professores ocorrem a cada módulo. Nas escolas 

que atendem a faixa etária acima de 12 anos é relatado alta evasão escolar em 

ambos os sexos. Os motivos são variados, desde o início precoce ao trabalho até 

união estável e gravidez na adolescência. 

Algumas escolas possuem programas de aceleração para atender aos alunos 

que ficam atrasados nos estudos por problemas além das dificuldades de 

aprendizagem. 
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5.3 – SAÚDE 

 

Segundo o artigo 2º do Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao 

seu pleno funcionamento. É baseado nisto que o município, juntamente com o 

Estado e a União, tem como objetivo principal proporcionar uma “qualidade de vida“ 

a todos os cidadãos tendo em funcionamento o trabalho preventivo e valorizando 

todas as formas de tratamento.  

Para que isto realmente ocorra é necessária à formulação e execução de 

políticas públicas que visem à redução de riscos de doenças e condições que 

assegurem o acesso universal e igualitário nas ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação de saúde.  

Quanto os dados sobre a Fecundidade em 2010, o dado de mulheres que 

tiveram filhos na idade entre 10 anos ou mais foi de 3.521 pessoas. Sobre a 

Mortalidade Infantil em 2017, o Censo apresentou o dado de 25,0 óbitos por mil 

nascidos vivos. 

As ações e os serviços de saúde da população do Município de Pracuúba são 

coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Dentre os recursos para 

atendimento à população, temos: 

 

 Natureza Localização 

 Público Privado Urbana Rural 

UBS 04 - 01 03 

 

 Os programas de prevenção existentes são: campanha da DST/AIDS 

(Prefeitura), Serviço de Vacinação, Tuberculose, Sarampo, Paralisia Infantil, 

Programa Vida Saudável (hipertensos e diabéticos), Programa da Mulher (Pré-natal, 

Planejamento Familiar, consultas de ultrassonografia), Programa Saúde na Escola- 

PSE, Saúde do Idoso, Saúde do Adolescente, Estratégia e Saúde da Família-ESF, 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF e etc. 
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5.4 – CULTURA E LAZER 

 

O município possui praça e quadra poliesportiva e realiza anualmente 

algumas programações culturais como: festividade de São Sebastião, Carnaval, 

Festividade de São José (Comunidade Cujubim), Aniversário do Município, Dia 

Internacional da Mulher, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Festividade de São 

Pedro, Forrozão Escolar, Festividade de São Cristóvão, Pracuúba Verão, 

Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, Festival do Abacaxi (Cujubim), Desfile 

Cívico, Festival do Tucunaré, Funcionalismo Público e Festividade de São Francisco 

de Assis. 

 

6 – ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO NO MUNICIPIO DE 

PRACUÚBA 

 

Durante a elaboração do Plano de MSE do município, foram consultados 

diversos órgãos que compõe a Rede de Atendimento Socioeducativo, além das 

Secretarias Municipais de Saúde e Educação para coletar dados referentes as 

medidas prestadas no município, os atos infracionais praticados por adolescentes, 

bem como outros dados pertinentes ao bem-estar dos mesmos. 

Segundo dados informados na Delegacia da Policia Civil do município de 

Pracuúba/AP, de 01 de janeiro de 2017 a 31 de novembro de 2019 foram 

registradas 28 ocorrências de atos infracionais cometidos por crianças e 

adolescentes no município e nas comunidades que compõe o seu território.  

Os atos infracionais cometidos praticados que foram apurados pela Delegacia 

do município foram: (1) homicídio consumado (art. 121 do Código Penal Brasileiro – 

CPB); (2) homicídio tentado (art. 121 do CPB); (6) lesão corporal de natureza leve 

(art. 129 do CPB); (3) injúria (art. 140 do CPB); (2) ameaça (art. 147 do CPB); (1) 

violação de domicílio (art. 150 do CPB); (5) furto (art. 155 do CPB); (1) dano (art. 163 

do CPB); (1) receptação (art. 180 do CPB); (2) estupro de vulnerável (art. 217-A do 

CPB); (1) provocar ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou 

de contravenção que sabe não se ter verificado (art. 340 do CPB); (1) homicídio 

culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB); (1) conduzir veículo automotor sem possuir CNH (art. 309 do CTB); e (1) 

posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03 – Estatuto do 



17 
 

Desarmamento). 

Entretanto, não foram encontrados registros sobre as MSE aplicadas a estes 

casos e nem sobre o seu cumprimento no Conselho Tutelar do município. Ao buscar 

a Promotoria de Justiça da Comarca do Amapá e a Vara Única da Comarca do 

Amapá não obtivemos resposta quanto aos referidos dados das MSE. 

Após as pesquisas realizadas nos órgãos do município, constatou que não há 

Rede de Atendimento Socioeducativo estabelecida. A ausência de dados 

significativos dificultou a elaboração de um diagnóstico socioterritorial mais eficaz 

acerca das dificuldades de cumprimento das MSE, quais não foram cumpridas e as 

reincidências. 

As ações e programas de atendimento socioeducativo serão referenciados no 

CRAS, nas escolas estaduais e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) na sede do 

município e nas comunidades, bem como espaços que serão escolhidos para 

cumprimento de Medida Socioeducativa de PSC. 

As ações desenvolvidas pelo programa de execução das medidas de meio 

aberto no Município de Pracuúba apresentaram dificuldades de concretização, 

variando o grau de acordo com a situação do adolescente autor de ato infracional e 

da qualidade dos serviços oferecidos na rede de atendimento, de acordo com cada 

direito fundamental a ser garantido, conforme descrição a seguir: 

 

• Saúde: Ausência de programa oficial ou comunitário para tratamento a 

toxicômanos; ausência de tratamento psicológico ou psiquiátrico para o 

adolescente autor de ato infracional e dificuldade no agendamento de 

consultas médicas com profissionais especializados na capital; 

• Educação: Observamos que no município de Pracuúba há alta evasão 

escolar em função de inserção precoce no meio de trabalho dentro do seio 

familiar, gerando desinteresse dos jovens na continuação do ensino. Esta 

situação é agravada junto da ausência de planos pedagógicos para atender 

as necessidades educacionais especiais no município; 

• Profissionalização: No município não há instituições públicas ou privadas 

que trabalham com profissionalização e capacitação para o mercado de 

trabalho. As capacitações ocorrem através de articulações entre a SMPSTC e 

os órgãos do Sistema S (SENAI, SENAC, SESI, etc) e outras instituições 

governamentais e não-governamentais; 
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• Esporte, Cultura e Lazer: Dentro do município há pouca variedade de prática 

esportiva, sendo o Futebol de Campo a mais praticada. A ONG Show de Bola 

a maior articuladora desta prática com o público adolescente. A promoção de 

artes visuais ou cênicas ocorre de maneira espaçada e somente no contexto 

escolar.  

 

7 – EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

O Plano Municipal de Medidas Socioeducativas deve estruturar e planejar as 

ações para os próximos 10 (dez) anos, passando por revisão anual, tendo como 

objetivo o atendimento integral do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa. As ações e metas estão estruturadas conforme os seguintes eixos: 

• Atendimento Inicial; 

• Sistema de Justiça; 

• Atendimento aos Adolescentes e as Famílias; 

• Capacitação Profissional; 

• Suporte Institucional, Pedagógico e Profissional; 

• Esporte, Cultura e Lazer; 

• Saúde; 

 

 No Eixo de Atendimento Inicial serão trabalhadas ações de acolhimento e 

encaminhamento institucional dentro da rede de atendimento socioeducativo. Apesar 

de breve, as ações neste eixo são de suma importância para o cumprimento da 

medida socioeducativa e para o desenvolvimento do socioeducando, através da 

prestação de informações da medida, estabelecimento do vínculo entre adolescente 

e a instituição, formulação conjunta do Plano Individual de Atendimento (PIA) e 

quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 No Eixo 2, Sistema de Justiça, ocorrerão ações de fortalecimento na 

articulação com os atores de justiça, através de reuniões periódicas para prestação 

de informações e discussões sobre os casos. No Eixo 3, Atendimento aos 

Adolescentes e as Famílias, são ações de orientação às famílias e adolescentes 

atendidos pelo CREAS. 

 No Eixo 4, Capacitação Profissional¸ as ações serão focadas na 
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capacitação continuada dos profissionais envolvidos na execução das MSE, através 

de cursos, oficinas, encontros e palestras acerca dos temas que envolvam crianças 

e adolescentes. 

 As ações do Eixo 5, Suporte Institucional, Pedagógico e Profissional, 

serão voltadas para assegurar o fortalecimento dos vínculos e o adequado 

desenvolvimento biopsicossocial do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, visando sua continuidade nos estudos e na sua capacitação 

profissional e o seu amparo institucional no CRAS e na rede de atendimento. 

 No Eixo 6, Esporte, Cultura e Lazer, buscaremos implementar atividades 

esportivas e culturais aos socioeducandos e a comunidade infanto-juvenil visando a 

promoção da sua cidadania e busca por potencialidades artísticas e esportivas no 

município. 

 O Eixo 7, Saúde, será composto por ações que garantam o desenvolvimento 

biopsicossocial do educando de maneira integral, sendo elas voltadas tanto a saúde 

física quando mental, entendendo Saúde não como uma ausência de doenças, mas 

um completo estado de bem-estar do sujeito. 

  

8 – RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Com a execução do Plano Municipal de maneira contínua e articulada, 

espera-se: 

• Socioeducandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade; 

• Diminuição da reincidência de ato infracional; 

• 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; 

• Garantia do acesso aos adolescentes autores de ato infracional nas políticas 

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

• Profissionais da rede de atendimento socioeducativos capacitados quanto as 

legislações e no atendimento integral do adolescente em conformidade com o 

SINASE; 
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9 – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

• Centro de Referência em Assistência Social – CRAS; 

• Centro Operacional a Promotoria da Infância e Juventude – CAOP; 

• Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – CEDCA/AP; 

• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA; 

• Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude; 

• Delegacia da Polícia Civil – Pracuúba; 

• Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA; 

• Ministério Público do Amapá – MPAP; 

• Polícia Militar do Amapá – Batalhão de Pracuúba; 

• Organizações não governamentais que tratam dos direitos das crianças e dos 

adolescentes (associações, entidades, empresas locais); 

• Secretaria Municipal de Saúde – SMSA; 

• Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL; 

• Secretaria de Estado da Saúde – SESA; 

• Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social – SIMS; 

• Secretaria de Estado de Educação – SEED; 

• Sistema Nacional de Aprendizagem - SENAC; 

• Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; 

• Tribunal de Justiça do Amapá – TJAP. 

 

10 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos para implementação das ações e das parcerias da rede de 

atendimento socioeducativo utilização do Tesouro Municipal do Município de 

Pracuúba e parcerias com entidades governamentais e não-governamentais, 

voltadas aos direitos da criança e do adolescente. 

 

11 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo do Município de Pracuúba será realizado pela Secretaria Municipal 

de Promoção Social, Trabalho e Cidadania (SMPSTC), por meio do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), bem como pelos Conselhos responsáveis 

pelo Controle Social: Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

O monitoramento e a avaliação das ações ocorrerão de maneira sistemática e 

contínua, sempre mantendo os dados atualizados para referenciar as ações futuras 

e a correção das ações presentes. Os relatórios das ações ocorrerão 

trimestralmente, onde serão registradas as ações desenvolvidas, a metodologia, os 

resultados obtidos, os encaminhamentos realizados e as evasões quando 

ocorrerem.  
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ANEXO I – EIXOS NORTEADORES DO PLANO 

EIXO 1: ATENDIMENTO INICIAL 

OBJETIVO 1: Acolher de forma humanizada as famílias e adolescentes atendidos no CRAS. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Registros de Atendimentos e encaminhamentos feitos no momento da recepção do socioeducando. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Prestação de acolhimento e 

atendimento especializado 

aos socioeducandos e suas 

famílias conforme as 

especificidades de cada caso;  

  

Estruturar a rede de atendimento socioeducativo no 

município para atender adequadamente os casos de 

violação de direitos praticados contra e por crianças e 

adolescentes, principalmente no Conselho Tutelar e na 

Delegacia de Polícia Civil de Pracuúba/AP. 

- CMDCA; 

- CRAS; 

- SMPSTC; 

- Conselho Tutelar; 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância e 

Juventude; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude; 

- Polícia Civil; 

- Polícia Militar; 

- CEDCA/AP. 

X  X  

Disponibilização de informação claras sobre os direitos 

e deveres do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, bem como do funcionamento das 

atividades que serão desenvolvidas com os 

profissionais da Equipe, principalmente quando 

solicitado pelo socioeducando. 

- Polícia Civil e  Militar; 

- Conselho Tutelar; 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância 

e Juventude; 

- CRAS; 

- CMDCA; 

- SMPSTC; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude; 

- CEDCA/AP. X X X X 
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OBJETIVO 2: Assegurar a formulação do Plano Individual de Atendimento (PIA) de forma sistematizada, conforme as orientações do SINASE. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de PIAs construídos; Quantidade de Relatórios sobre o socioeducando elaborados; Quantidade de Relatórios trimestrais 

encaminhados para a Rede de Serviço de Atendimento Socioeducativo. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Capacitar Profissionais para a 

elaboração e 

acompanhamento do Plano 

Individual de Atendimento – 

PIA 

Realização de Oficinas de capacitação de profissionais 

para elaboração e acompanhamento do Plano 

Individual de Atendimento – PIA, em conjunto com o 

socioeducando. 

- CRAS; 

- CMDCA; 

- Conselho Tutelar. 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância e 

Juventude; 

- CEDCA/AP; 

- SMPSTC. 

X X X X 

Atendimento Especializado 

para adolescentes portadores 

de deficiência 

Durante o atendimento inicial deverá ser avaliado se o 

socioeducando possui alguma necessidade especial 

para que o cumprimento da medida seja cumprido de 

maneira integral e seu caráter educativo seja cumprido. 

- CRAS; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude. 

- SMPSTC; 

- SMSA. 
X X X X 
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EIXO 2: SISTEMA DE JUSTIÇA 

OBJETIVO: Fortalecer a articulação com os atores do sistema de justiça. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de reuniões realizadas e elaboração de relatórios dos atendimentos socioeducativos. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Efetivação de momentos de 

diálogos e trocas de 

experiências com os 

profissionais do sistema de 

justiça. 

Realizar bimestralmente encontros com os profissionais 

da Justiça (Roda de Diálogo) para trocar informações e 

experiências acerca da rede de atendimento 

socioeducativo. 

- Polícia Civil; 

- Polícia Militar; 

- Tribunal de Justiça; 

- Conselho Tutelar; 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância 

e Juventude; 

- CRAS; 

- CMDCA; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude; 

- CEDCA/AP. 

X X X X 

Acompanhamento, 

assessoramento técnico e 

jurídico e avaliação do 

atendimento em conjunto com 

a Defensoria Pública. 

Reuniões mensais para discussão e encaminhamento 

de relatórios sobre o cumprimento das MSE. 

- CRAS; 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância 

e Juventude; 

- Conselho Tutelar; 

- Tribunal de Justiça/ 

- CMDCA; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude; 

- CEDCA/AP.  
X X X X 
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Coordenadoria da 

Infância e Juventude 

Criação de Banco de Dados 

sobre as MSE no Município. 

Elaboração de um Banco de Dados sobre os 

atendimentos de MSE para consulta e referência para 

ações presentes e futuras. 

- CRAS; 

- Coordenadoria 

Municipal da Juventude; 

- SMPSTC. 

- Polícia Civil; 

- Polícia Militar; 

- Tribunal de Justiça; 

- Conselho Tutelar; 

- Ministério 

Público/Promotoria da 

Infância e Juventude; 

- CEDCA/AP; 

- CMDCA. 

X X X X 

 

EIXO 3: ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS 

OBJETIVO: Promover ações de orientação às famílias dos adolescentes em cumprimento de MSE atendidos pelo CRAS. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de atividades formativas realizadas; Número de adolescentes atendidos; Número de famílias atendidas; Número de 

projetos executados. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
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Fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários com 

os adolescentes em 

cumprimento de MSE. 

- Atendimento individual e grupal para indivíduos da 

família do socioeducando dentro do Programa de 

Atendimento Integral a Família - PAIF e do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no 

Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, 

visando o atendimento integral ao adolescente para 

garantir o seu pleno desenvolvimento biopsicossocial; 

- Realização de encontros, reuniões periódicas, 

dinâmicas de grupo, visitas domiciliares com as 

famílias dos adolescentes; 

- Estimular a participação da família no 

acompanhamento escolar do adolescente e sobre o 

seu apoio à execução das medidas de meio aberto; 

- CRAS - Conselho Tutelar; 

- SMPSTC; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude. 

X X X X 

Garantir o atendimento 

integral ao socioeducando e 

seus familiares. 

Realizar encaminhamentos que forem necessários nas 

redes de saúde, assistência social e justiça para 

garantir os direitos da criança e do adolescente; 

- CRAS; 

- NASF; 

- SMPSTC; 

- SMECEL. 

- Conselho Tutelar; 

- SMSA. 
X X X X 

Implantação do CREAS 

Regionalizado – Pracuúba e 

Tartarugalzinho. 

Trabalhar em conjunto com a Prefeitura de 

Tartarugalzinho na implantação de um CREAS 

Regionalizado que atenda aos dois municípios de 

maneira especializada no que tange as MSE; 

- SMPSTC. - CRAS; 

- CMDCA; 

- Coordenadoria Municipal 

da Juventude; 

- Conselho Tutelar. 

X    
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EIXO 4: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

OBJETIVO: Realizar capacitação continuada aos profissionais envolvidos na execução das MSC em Meio Aberto. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de cursos, palestras e oficinas realizadas. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Capacitação contínua para 

o atendimento integral e de 

qualidade ao adolescente 

em cumprimento de MSE 

no município. 

- Realização de Cursos, Oficinas e Encontros em 

parceria com instituições públicas e privadas com o 

intuito de capacitar os profissionais da rede de 

atendimento socioeducativo para um atendimento integral 

e de qualidade ao adolescente em cumprimento de MSE 

em Meio Aberto. 

- Capacitação da equipe técnica do CRAS para a atuação 

das práticas restaurativas junto aos adolescentes em 

cumprimento de MSE e suas famílias; 

- Garantir a participação da equipe de atendimento 

socioeducativo em eventos intermunicipais e estaduais 

que tratem desta temática ou discutam o 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 

- Conselho Tutelar; 

- CRAS; 

- Polícia Civil; 

- Polícia Militar; 

- NASF; 

- SMSA; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude; 

- SMECEL. 

  

- CMDCA; 

- CEDCA/AP; 

- EAP; 

- Ministério 

Público/Promotoria da 

Infância e Juventude; 

- Tribunal de 

Justiça/Coordenadoria da 

Infância e Juventude; 

- UEAP; 

- UNIFAP; 

- Demais entidades 

educacionais públicas ou 

privadas 

X X X X 
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EIXO 5: SUPORTE INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICO E PROFISSIONAL 

OBJETIVO: Construção do Projeto Pedagógico do CRAS visando o fortalecimento e adequado desenvolvimento das MSE em Meio Aberto. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de Oficinas, Seminários e Conferências realizadas; Participação dos Socioeducandos em eventos sobre as políticas 

infanto-juvenis. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Efetivação de momentos de 

debates e trocas de 

experiências visando a 

formulação do Projeto 

Pedagógico para efetivação 

das medidas 

socioeducativas em meio 

aberto. 

- Articular grupos de debates incluindo os adolescentes 

envolvidos no processo; 

- Buscar parcerias com instituições governamentais e 

não-governamentais que atendam ao público infanto-

juvenil nas discussões, grupos de debates e reuniões 

para ampliar o Projeto Pedagógico das MSE e 

consequentemente maior adequação às suas diretrizes; 

- Promoção de Palestras nas Escolas e na Comunidade 

para informar sobre o que é a medida socioeducativa 

para sensibilizar e integrar o socioeducando ao seu 

contexto comunitário. 

- CRAS; 

- SMPSTC; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude; 

- CMDCA. 

- Ministério 

Público/Promotoria de 

Infância e Juventude; 

- Tribunal de 

Justiça/Coordenadoria da 

Infância e Juventude; 

- Conselho Tutelar; 

- CEDCA/AP. 

X X X X 
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Buscar apoio institucional e 

financeiro dos Três Poderes 

(Executivo, Legislativo e 

Judiciário) para a execução 

e aprimoramento da rede de 

MSE. 

Dar maior visibilidade ao Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo de Macapá junto a Câmara 

Municipal de Vereadores, como estratégia para ter mais 

espaço na definição da alocação dos recursos 

orçamentários e que suas metas também fossem 

discriminadas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e confirmadas na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

- CRAS; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude; 

- Conselho Tutelar; 

- SMPSTC. 

- Câmara Municipal; 

- Ministério Público/ 

Promotoria da Infância e 

Juventude. 

X X X X 

Viabilização da participação 

dos adolescentes em 

discussões sobre políticas 

públicas 

Motivar os adolescentes sobre a importância da sua 

participação (Conferências, Oficinas, Seminários) 

visando o protagonismo juvenil na elaboração não 

somente do seu PIA, mas da política pública referente a 

crianças e adolescentes. 

- CRAS; 

- Conselho Tutelar; 

- Escolas da rede 

estadual; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude; 

- SMECEL. 

- SMPSTC; 

- CMDCA; 

- CEDCA/AP. 

X X X X 

Capacitação Profissional e 

Educacional dos 

Socioeducandos 

- Buscar parcerias com instituições públicas e privadas 

que atuem na profissionalização e capacitação de jovens 

para o mercado de trabalho; 

- Estimular a rede de ensino no atendimento aos jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa que estejam 

com atraso escolar em função de abandono ou início 

tardio nos estudos. 

- CRAS; 

- SMECEL; 

- Escolas da rede 

estadual; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude. 

- SEED; 

- Demais entidades 

educacionais públicas ou 

privadas. X X 

X 

X 



31 
 

Suporte Institucional, 

Pedagógico e Profissional 

para os adolescentes em 

cumprimento de MSE que 

sejam portadores de 

deficiência. 

- Realizar Suporte Institucional, Pedagógico e 

Profissional para os a adolescentes em cumprimento de 

MSE que sejam portadores de deficiência que tenha sido 

identificado durante a elaboração do PIA ou em 

momentos posteriores; 

- Sensibilizar sobre o tipo de deficiência e qual a 

especificidade no tratamento para ela aos responsáveis 

pelo cumprimento da MSE junto com os seus 

responsáveis legais. 

- CRAS; 

- Coordenadoria da 

Juventude; 

- SMPSTC. 

- SMSA; 

- SMECEL; 

- Escolas da rede estadual. 

    

 

EIXO 6: ESPORTE, CULTURA E LAZER 

OBJETIVO: Ampliar a implementação de atividades esportivas culturais e de lazer aos socioeducandos em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Número de atividades esportivas; número de projetos esportivos; número de projetos e ações de promoção cultural; número de 

projetos de artes cênicas, visuais e musicais. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
0

2
0

 a
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2

 a
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4

 a
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7

 a
 

2
0

2
9
 

Estimular os adolescentes 

sobre a importância da 

prática esportiva, artística e 

cultural como elementos 

fundamentais para o bem-

estar dos mesmos. 

- Mapeamento e articulação de espaços de acesso aos 

adolescentes para a prática de atividades esportivas, 

culturais e de lazer; 

- Ampliação da diversidade de esportes ofertadas no 

município; 

- Sensibilizar os adolescentes e seus familiares sobre a 

- SMECEL; 

- Escolas da rede 

estadual; 

- CRAS. 

 

- SEED; 

SMPSTC. 

X X X X 
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importância da participação na prática esportiva; 

- Reuniões periódicas com os adolescentes visando sua 

identificação nas atividades esportivas. 

- Mapeamento e articulação de espaços de acesso aos 

adolescentes para a prática de atividades artísticas e 

culturais; 

- Realização de oficinas, projetos e atividades em artes 

cênicas, visuais e musicais para os adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa e ao público em 

geral; 

- Reuniões periódicas com os adolescentes visando sua 

identificação nas atividades culturais, artísticas e de 

lazer. 

- SMECEL; 

- Escolas da rede 

estadual; 

- CRAS. 

 

- SEED; 

- SMPSTC. 

X X X X 

Atendimento Integral aos 

para os adolescentes em 

cumprimento de MSE que 

sejam portadores de 

deficiência. 

Realizar os devidos encaminhamentos para os 

adolescentes em cumprimento de MSE que sejam 

portadores de deficiência. 

- CRAS; 

- SMSA; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude. 

- SMPSTC; 

- UBS’s do município. 

X X X X 

 

 

 

 

 

EIXO 7: SAÚDE 
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OBJETIVO: Estimular a articulação da rede de atenção à saúde, ampliando o acesso aos adolescentes em cumprimento de medida. 

INDICADORES DE MONITORAMENTO: Ações em conjunto com as instituições parceiras na execução da medida. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

PERIODO 

2
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2
0

2
7

 a
 

2
0

2
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Aprimorar a rede de saúde 

para atender aos 

adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Levantamento da rede de atendimento de serviços em 

saúde e elaboração da guia para equipe de atendimento. 

- SMPSTC; 

- CRAS. 

 

- SESA; 

- SMSA. X    

- Fortalecimento do fluxo de referência e contra 

referência no acesso aos programas de saúde; 

- Reuniões com as instituições de saúde visando facilitar 

a agilização dos procedimentos e soluções aos 

adolescentes que necessitam de cuidados específicos 

no âmbito da saúde mental, principalmente acerca do 

uso abusivo de drogas e álcool. 

- UBS’s do município; 

- NASF; 

- SMSA; 

- SMPSTC. 

- SESA. 

X X X X 

Atendimento Integral aos 

para os adolescentes em 

cumprimento de MSE que 

sejam portadores de 

deficiência. 

Realizar os devidos encaminhamentos para os 

adolescentes em cumprimento de MSE que sejam 

portadores de deficiência. 

- CRAS; 

- SMSA; 

- Coordenadoria 

Municipal da 

Juventude. 

- SMPSTC; 

- UBS’s do município. 

X X X X 
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BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 
Prefeita Municipal de Pracuúba


