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INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Medidas Socioeducativas de Timóteo-MG tem por
objetivo apresentar um diagnóstico do atendimento socioeducativo no município e a
proposição de diretrizes, objetivos, metas, prioridades e formas de financiamento e
gestão das ações de atendimento para o prazo de dez anos. A elaboração do
referido documento atende de um lado, ao anseio dos atores do sistema
socioeducativo do município que trabalham pelo atendimento de qualidade e pela
garantia de direitos e de outro lado, cumpre com a exigência legal de elaboração,
pelos estados e municípios, dos seus planos de atendimento socioeducativo, em
consonância com:
· Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
· Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
· Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
· Resolução N.º 119/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente

(Conanda),

que dispõe

sobre

o

Sistema

Nacional

de

Atendimento Socioeducativo (SINASE);
· Lei N.º 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo

(SINASE)

e

regulamenta

a

execução

das

medidas

socioeducativas destinadas à adolescente que pratique ato infracional; com o
Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (aprovado
pelo Conanda em abril de 2011);
· Resoluções N.º 46/2012 e 47/2012 do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CEDCA/MG) que dispõem sobre inscrição de
programas de atendimento socioeducativo de privação e restrição de
liberdade e sobre os parâmetros de execução das medidas socioeducativas
em meio aberto no Estado de Minas Gerais, respectivamente;
· Lei Municipal Nº 3.450/2015 que regulamenta a política de assistência social
no município de Timóteo - MG;
· Lei Municipal Nº 2.970/2009, que dispõe sobre o Serviço de Medidas
Socioeducativas no município de Timóteo-MG.
O Plano Municipal de Medidas Socioeducativas de Timóteo-MG prevê ações
nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o
trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os
10

princípios elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também são
contempladas ações articuladas entre a rede socioassistencial e os órgãos que
compõem os Sistema de Garantia de Direitos - SGD tais como Ministério Público,
Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
Para a elaboração do documento, foi criada uma comissão intersetorial que
trabalhou em subcomissões e contou com assessoria técnica para condução do
trabalho no período de abril a agosto de 2017. Foram criadas as subcomissões de
levantamento de dados e informações; de sistematização e de articulação
interinstitucional. Inicialmente foram realizados dois encontros junto à comissão
intersetorial para apresentação da proposta metodológica e discussão dos princípios
e diretrizes do Plano. Posteriormente, ainda na fase do diagnóstico, foram realizados
cinco encontros junto às subcomissões e também com o conselho tutelar, equipe do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e junto aos
adolescentes.
A metodologia utilizada contou com a análise de dados quantitativos
apresentados pela equipe técnica do Serviço de Medidas Socioeducativas e das
Polícias Civil e Militar e qualitativos, sobre a oferta do serviço na perspectiva da
equipe técnica e dos adolescentes atendidos pelo serviço. Foi utilizada técnica de
grupo focal com os adolescentes e reuniões específicas com a equipe técnica
responsável pelo serviço, com o Conselho Tutelar e com o Ministério Público de
Timóteo-MG para análise de dados qualitativos.
Após a apresentação do diagnóstico situacional para toda a equipe
intersetorial, foram formadas outras quatro subcomissões para discussão dos eixos
operativos: "Gestão Municipal do Sistema Socioeducativo"; "Qualificação do
Atendimento Socioeducativo"; "Participação Cidadã e Autonomia do Adolescente" e
"Sistema de Justiça e Segurança". Após discussão dos objetivos estratégicos de
cada eixo, as subcomissões se reuniram para discussão e elaboração de ações para
os próximos dez anos, no âmbito do Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo, as quais foram validadas pela comissão intersetorial e estão agora,
submetidas nessa versão preliminar, que inclui também a contextualização do
município e o diagnóstico situacional sobre os atos infracionais em Timóteo – MG.
Inicialmente, no capítulo dois, serão apresentados a história do município de
Timóteo - MG e o panorama municipal, que contempla aspectos sociais,
11

demográficos, econômicos e também aspectos do mercado de trabalho do município
e das finanças públicas.
O capítulo três irá apresentar brevemente a política de assistência social, com
ênfase nos conceitos da proteção social básica e especial. Também descreve a rede
de serviços e organização dessa política pública no município de Timóteo – MG.
O

capítulo

quatro

tratará

especificamente

do

Serviço

de

Medidas

Socioeducativas em meio aberto no município. Foi abordado sobre a história do
serviço, metodologia de trabalho e o fluxo de atendimento atualmente utilizados, a
rede parceira e elaborado o perfil dos adolescentes autores de ato infracional.
O capítulo cinco abordará sobre os sistemas de segurança e justiça e a sua
contextualização no município de Timóteo - MG. Ressalta-se que foi dada a ênfase
na questão do atendimento socioeducativo nas descrições dos órgãos que
compõem o Sistema de Garantia de Direitos – SGD.
No capítulo seis será abordado sobre os atos infracionais cometidos por
adolescentes a partir dos dados e informações das Polícias Civil e Militar do
município da série histórica de 2014 a 2016. Constatou-se através de dados da
Polícia Militar que no primeiro quadrimestre de 2017 as apreensões em flagrante
aumentaram em 22,5% com relação ao mesmo período de 2015. O detalhamento e
as especificidades dos atos infracionais serão apresentados ao longo do capítulo.
No capítulo sete será realizado de forma breve a descrição do atendimento
socioeducativo em meio fechado. Foi realizado levantamento de informações junto
ao Centro Socioeducativo de Ipatinga - MG sobre os adolescentes de Timóteo em
que foram internados na unidade no período de 2016 e 2017.
No capítulo oito será apresentado o resultado do grupo focal realizado com
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto no
município. Constatou-se que embora a dificuldade de falar sobre o serviço devido a
pouco conhecimento do serviço, ainda há um potencial construtivo a ser trabalhado
com os adolescentes, visto que têm sonhos e desejos a serem realizados.
Por fim, no nono e último capítulo que trata dos eixos operativos, serão
apresentados os princípios, ações e objetivos do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo de Timóteo - MG. São eixos operativos a "Gestão Municipal do
Sistema

Socioeducativo";

"Qualificação

do

Atendimento

Socioeducativo";

"Participação Cidadã e Autonomia do Adolescente" e "Sistema de Justiça e
Segurança".
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A realização do diagnóstico permitiu a análise da situação do ato infracional
no município e o estudo do perfil dos adolescentes autores de ato infracional. Os
eixos operativos foram elaborados com base nos resultados apontados pelo
diagnóstico. Neste sentido, a Comissão intersetorial cumpre o seu papel de
estabelecer metas a serem cumpridas considerando o marco situacional do
município em vistas ao efetivo cumprimento dos princípios e diretrizes do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, no Estatuto da Criança e do Adolescente
e na Constituição Federal.

Orientações para a consulta pública
1. Referente às diretrizes do Plano, aos eixos operativos no tocante às ações
propostas, é importante observar: são suficientes, ou pelo contrário, excessivas?
Estão claras e de fácil entendimento?
2. Com relação aos objetivos e ações propostos, caso seja proposta uma
nova ação, solicita-se que seja apresentado pelo menos um objetivo estratégico que
a ela deva se relacionar; da mesma forma, para um objetivo novo, pelo menos uma
nova ação correspondente.
3. Quanto ao conteúdo da versão preliminar do Plano, solicita-se que sempre
que houver correções, seja encaminhada a redação alternativa e não apenas o
comentário favorável ou desfavorável ao documento.
4. As contribuições podem ser encaminhadas até o dia 25 de setembro de
2017, ou seja, 10 dias da publicação desse documento para o e-mail
planosocioeducativotimoteo@gmail.com .
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2 – O MUNICÍPIO DE TIMÓTEO – MG
Este capítulo irá apresentar inicialmente, a história do município de Timóteo –
MG, desde o início de seu povoamento, em meados do século XIX até a sua
emancipação em 1964. Também será apresentado o panorama municipal a partir de
aspectos sociodemográficos e econômicos, indicadores de mercado de trabalho e
finanças públicas.

2.1 História 1
A história do surgimento do município de Timóteo - MG aparece em versões
que trazem começos variados. Uma delas fala da época em que tal região era
povoada ainda pelos aborígenes denominados botocudos, que foram, como a
maioria dos povos indígenas do Brasil, atacados e expropriados de suas terras
pelos novos povoadores, em especial, devido ao interesse pela exploração de
minério, riqueza encontrada nessa região.
Outra versão, mais conhecida, é a que dá o nome atual da cidade. Diz essa
versão que havia um mulato livre, cujo nome era Manuel Timóteo que,
aproveitando o movimento gerado pela mineração de ouro denominada Barrinha,
abriu uma venda na cabeceira de um córrego que ganhou o nome de “Timóteo”
pois os escravos se referiam ao seu nome para informar aos outros onde tinham
feito compras.
Com o desenvolvimento da mineração e da agropecuária na região, foram
chegando novos moradores com suas famílias e escravos, o que levou o
imperador D. Pedro II a autorizar ao governador de Minas Gerais conceder
“Sesmarias a quem se obrigasse a habitá-las, povoá-las e cultivá-las” (revista Vale
em Revista, 1974).
A partir daí, as versões coincidem com os fatos ressaltados no transcurso
histórico. Em 1832 Francisco de Paula e Silva construiu uma fazenda chamada
“Alegre” que foi repassada para herdeiros e vendida a terceiros ao longo do tempo,
paralelamente, começando a ser povoada.

1

Extraído do Plano Decenal dos Diretos Humanos de Crianças e Adolescentes de Timóteo – MG.
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Em 1914 essa região tornou-se distrito de Babilônia, hoje conhecida como
Marliéria, incorporando-se, posteriormente, a São José do Grama (Jaguaraçu). A
primeira missa foi celebrada em Timóteo em 1914, onde mais tarde, foi construída a
primeira Matriz.
Em 1922 foi construída a primeira escola do povoado e no ano de 1938
Timóteo desmembra-se do município de São Domingos do Prata, sendo
incorporado ao município de Antônio Dias, já como distrito autônomo, cuja
instalação realizou-se em 1º de janeiro de 1939, quando foi nomeado seu primeiro
juiz de paz.
Em 1944 foi instalada a Companhia de Aços Especiais Itabira Acesita,
dando início à conhecida Era do Aço, o que impulsionou o desenvolvimento
econômico na região. Nessa época, o desejo de emancipação do município já
mobilizava seus moradores. Em 1948 foi criado o distrito de Timóteo, sob a
jurisdição do município de Coronel Fabriciano.
Na década de 1950 foi fundada a Paróquia de Acesita, o Grupo Escolar D.
Angelina Alves e foi inaugurado o Serviço de Força e Luz; e em 1959, fundou-se a
Paróquia de São Sebastião de Timóteo. Após muita luta dos cidadãos dessa
cidade houve sua emancipação no dia 29 de abril de 1964 e a criação do
município de Timóteo - MG.

2.2 PANORAMA MUNICIPAL 2

A seguir, será apresentado o panorama municipal a partir de informações do
Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE em 2010. Os dados e informações foram extraídos do Relatório de
Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

2.2.1 Demografia
A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e
2010, à taxa de 1,29% ao ano, passando de 71.456 para 81.243 habitantes. Essa

2

Seção eextraída do site do MDS.

15

taxa foi superior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,93% ao ano, e superior
a cifra de 1,06% ao ano da Região Sudeste3.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população
urbana em 2000 representava 99,76% e em 2010 a passou a representar 99,85% do
total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre
2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais,
cresceu 4,7% em média. Em 2000, este grupo representava 7,6% da população, já
em 2010 detinha 10,6% do total da população municipal.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000
e 2010 (-1,0% ao ano). Crianças e jovens detinham 27,0% do contingente
populacional em 2000, o que correspondia a 19.327 habitantes. Em 2010, a
participação deste grupo reduziu para 21,6% da população, totalizando 17.563
habitantes.

3

Os gráficos da seção 2.2 não estão computados na lista de gráficos. A seção foi extraída na íntegra do boletim
de informações do MDS e objetiva contextualizar o leitor sobre o panorama municipal de Timóteo – MG.
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 1,66% ao ano), passando de 46.717 habitantes
em 2000 para 55.081 em 2010. Em 2010, este grupo representava 67,8% da
população do município.

2.2.2 Perfil social
Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de
energia elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de
lixo atendia 99,1% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de
água o acesso estava em 93,4% dos domicílios particulares permanentes e 93,6%
das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado.
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Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 2,0% da população
está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (6,7% da população
na extrema pobreza na área rural contra 2,0% na área urbana).

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de
4,1%. Na área urbana, a taxa era de 4,1% e na zona rural era de 9,1%. Entre
adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 0,9%
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2.2.3 Aspectos econômicos
Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município reduziu -8,2%, passando de R$ 1.843,4 milhões para R$ 1.693,0 milhões.
O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 49,0%. A
participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,96%
para 0,59% no período de 2005 a 2009.

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do
setor de Indústria, o qual responde por 48,5% do PIB municipal. Cabe destacar o
setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 48,5% em 2009
contra 55,7% em 2005. No mesmo sentido ao verificado no Estado, em que a
participação industrial decresceu de 55,7% em 2005 para 26,4% em 2009.
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2.3 Mercado de trabalho
O mercado de trabalho formal do município apresentou em quatro anos
saldos positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de
vagas criadas neste período foi de 3.325. No último ano as admissões registraram
9.650 contratações contra 9.824 demissões.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho
formal em 2010 totalizava 19.081 postos, 22,2% a mais em relação a 2004. O
desempenho do município ficou abaixo da média verificada para o Estado, que
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cresceu 39,4% no mesmo período. Indústria de Transformação foi o setor com maior
volume de empregos formais, com 7.023 postos de trabalho, seguido pelo setor de
Serviços com 4.480 postos em 2010. Somados, estes dois setores representavam
60,3% do total dos empregos formais do município.

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na
estrutura do emprego formal do município foram Serviços (de 20,79% em 2004 para
23,48% em 2010) e Comércio (de 18,06% para 19,81%). A que mais perdeu
participação foi Construção Civil de 8,07% para 5,09%.

2.4 Finanças públicas

A receita orçamentária do município passou de R$ 89,5 milhões em 2005
para R$ 123,9 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 38,4% no período ou
8,46% ao ano. A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das
atividades econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou
de 28,46% em 2005 para 23,12% em 2009, e quando se analisa todos os municípios
juntos do estado, a proporção aumentou de 24,48% para 23,71%. A dependência
em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aumentou no município,
passando de 13,66% da receita orçamentária em 2005 para 15,41% em 2009. Essa
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dependência foi inferior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que
ficou em 23,76% em 2009.

As despesas com educação, administração, saúde, encargos especiais e
saneamento foram responsáveis por 84,11% das despesas municipais. Em
assistência social, as despesas alcançaram 2,99% do orçamento total, valor esse
inferior à média de todos os municípios do estado, de 3,20%.
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3 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Política Nacional de Assistência Social de 2004 reafirmou os princípios
e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), promulgada em 1993
e, considerando o enfrentamento às desigualdades socioterritoriais, a garantia
de mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências
sociais e a universalização dos direitos sociais, seus principais objetivos são:
· Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção
social básica e, ou, especial para as famílias, indivíduos e grupos
que deles necessitarem;
· Contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos
específicos,

ampliando

o

aceso

aos

bens

e

serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural;
· Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e
comunitária.
Os serviços ofertados abarcam os níveis de proteção previstos na Política
Nacional de Assistência Social - PNAS: Proteção Social Básica e Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidade.
3.1 Proteção Social Básica

Segundo a PNAS(2004), a proteção social básica tem por objetivos
prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É destinada
à indivíduos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, acesso nulo ou precário
aos serviços públicos, dentre outros) e ou, fragilização de vínculos afetivos –
relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero
ou por deficiências, dentre outras).
Os serviços da proteção social básica são executados de forma direta nos
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e em outros equipamentos
públicos no âmbito da Assistência Social, bem como de forma indireta nas
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entidades e organizações da sociedade civil na área de abrangência dos CRAS.
(PNAS, 2004).
O CRAS são unidades públicas estatais de base territorial, localizado em
áreas de vulnerabilidade social. Dentre várias atividades, ele executa os serviços
de proteção social básica, organiza e coordena

a rede de

serviços

socioassistenciais locais da política de assistência social. (PNAS, 2004).
Os principais serviços ofertados no âmbito da Proteção Social Básica nos
CRAS são o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
3.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e
social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso
sexual, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil,
dentre outras. São serviços que demandam acompanhamento individual e maior
flexibilidade

nas

soluções

protetivas.

Da

mesma

forma,

comportam

encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na
atenção projetiva e efetividade na reinserção almejada.
Os principais serviços no nível da Proteção Social Especial de Média
Complexidade são o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos – PAEFI e o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC), que são ofertados no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS. Neste nível de proteção também são previstos o
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
famílias, o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço de Atendimento
para Pessoas em Situação de Rua.
3.3 Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles
que garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho
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protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência, e, ou, em
situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar. As
modalidades desses serviços são:
· Atendimento Integral Institucional;
· Casa lar;
· República;
· Casa de Passagem;
· Albergue;
· Família Substituta;
· Família Acolhedora;

3.4 A Política de Assistência Social em Timóteo – MG

Em Timóteo - MG, a política de assistência social está regulamentada na
Lei Nº 3.450/2015. Sua gestão é realizada pela Secretaria de Assistência Social
(SAS) órgão gestor responsável pela coordenação e execução dos serviços,
programas e projetos, que, segundo a Lei Municipal, tem as seguintes
responsabilidades:
I - organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e
pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de
assistência social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União;
II - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e
proteção social especial para famílias, grupos e indivíduos que deles necessitar;
III - Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios
de assistência social;
IV - Assegurar que as ações no âmbito da Política Municipal de Assistência Social
tenham centralidade na família, promovendo a convivência familiar e comunitária;
V - Monitorar e garantir os padrões de qualidade dos serviços, benefícios,
programas e projetos de assistência social;
VI - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência
social;
VII - Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios;
VIII - Instituir a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos;
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IX - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata
o art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e art.15 desta Lei, mediante
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
X - executar os projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo a parceria com
organizações da sociedade civil;
XI - atender as ações socioassistenciais de caráter emergencial, em conjunto com a
União e o Estado;
XII - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº
8.742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais e o Art. 16 desta lei;
XIII - cofinanciar o aprimoramento da gestão dos serviços, programas, projetos e
benefícios eventuais de assistência social; em âmbito local;
XIV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social, em
seu âmbito;
XV - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os
indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;
XVI - organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior
vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;
XVII - organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial
articulando as ofertas;
XVIII - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização
dos serviços de proteção social básica;
XIX - realizar a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC,
garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e
projetos da rede socioassistencial;
XX - gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família, nos
termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836 de 2004;
XXI - assessorar as entidades e organizações de assistência social visando à
adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
às normas do SUAS; viabilizando estratégias e mecanismos de organização para
aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e
organizações de acordo com as normativas federais;
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XXII - encaminhar à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS

relatório

de

atividades,

de

execução

orçamentária

e

financeira

trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica, a título de
prestação de contas;
XXIII - implantar a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao
planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos
socioassistenciais;
XXIV - implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e
avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos
serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e
Plano de Assistência Social;
XXV - regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da Política
Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de
Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as
deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e
as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;
XXVI - cofinanciar em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional
de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica
de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a
em seu âmbito;
XXVII - realizar em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, as conferências municipais de assistência social;
XXVIII - gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de
transferência de renda de sua competência;
XXIX - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social;
XXX - elaborar a proposta orçamentária da assistência social no Município
assegurando recursos do tesouro municipal;
XXXI - submeter, anualmente, ao Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS;
XXXII - elaborar o Plano de Providências, no caso de pendências e irregularidades
do Município junto ao SUAS, submetendo-o à aprovação do CMAS.
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XXXIII - cumprir o Plano de Providências, aprovado pelo CMAS e pactuado na
Comissão Intergestora Bipartite – CIB;
XXXIV - elaborar e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando-o
em âmbito municipal;
XXXV - elaborar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a
NOB/RH – SUAS;
XXXVI - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das
responsabilidades e de seu respectivo estágio no aprimoramento da gestão do
SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas
nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
XXXVII - elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS;
XXXVIII - alimentar e manter atualizado o Censo SUAS;
XXXIX - implantar o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência
Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de
1993;
XL - implantar o conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único
de Assistência Social – Rede SUAS;
XLI - garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS, garantindo recursos materiais, humanos e
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de
conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no
exercício de suas atribuições;
XLII - garantir a elaboração da peça orçamentária de acordo com o Plano Plurianual,
o Plano de Assistência Social e os compromissos assumidos no Pacto de
Aprimoramento do SUAS;
XLIII - garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando
pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma
compartilhada entre a União, Estados e Municípios;
XLIV - garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e
organizações, usuários e conselheiros de assistência social;
XLV - desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e
diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para
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fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o
equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional;
XLVI - garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política
de assistência social, conforme preconiza a LOAS;
XLVII - definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos
serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;
XLVIII - definir os indicadores necessários ao processo de acompanhamento,
monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social, observado as suas
competências e legislações vigentes.
XLIX - implementar os protocolos pactuados na Comissão Intergestores Tripartite –
CIT;
L - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente; promover a
integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos
que fazem interface com o SUAS;
LI - promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e
Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;
LII - promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na
elaboração da política de assistência social;
LIIII - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que
viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as
competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na Comissão
Intergestora Bipartite – CIB;
LIV - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da
gestão municipal;
LV - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e
pelos Estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;
LVI - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as
entidades e organizações de assistência social e promover a avaliação das
prestações de contas;
LVII - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades e organizações
vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B da Lei Federal nº 12.435/2011;
LVIII - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de
acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência
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Social – CMAS para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com
as normas gerais;
LIX - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
LX - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS
para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;
LXI - garantir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de
assistência social;
LXII - publicizar as despesas dos recursos públicos destinados à assistência social.
Com base nas responsabilidades acima descritas a secretaria de assistência
social de Timóteo-MG está organizada conforme o quadro 1:
Quadro 1 - Organograma da Secretaria de Assistência Social – Timóteo – MG
2017

Fonte: PMT - 2017

Relativo à oferta de serviços, a base de organização das ações da política de
assistência social considera a divisão do município em 4 (quatro) territórios
compostos por um conjunto de bairros, organizados conforme o quadro 2:
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Quadro 2 – Bairros por território de abrangência – Timóteo/MG - 2017 2017.
Território de
Abrangência

Bairros

CRAS Leste

Macuco, Celeste, Licurí, Recanto Verde, Recanto do Sossego,
Alphaville, Limoeiro, Ocupação do Limoeiro, Ocupação do Recanto
Verde, Nova Esperança, Alegre e Santa Terezinha.

CRAS Oeste

Cachoeira do Vale, Santa Rita, Grota dos Vieiras e Petrópolis

CRAS Sudoeste

CRAS Sul

Ana Moura, Pelonha, Alvorada, Novo Tempo, São Cristovão,
Bandeirantes, Vale Verde e Timotinho.
Santa Cecília, Centro Sul, Ana Rita, Nossa Senhora das Graças,
Primavera, Olaria I, Quitandinha, John Kennedy, Ana Malaquias,
Timirim, Alto Timirim, São José, Bela Vista, Fazenda Boa Vista, João
XXIII, Horto Malaquias, Coqueiro, Cruzeirinho, Córrego do Caçador,
Esplanada, Bromélias, Centro Norte, Funcionários, Getúlio Vargas, Vila
dos Técnicos, Serenata, Santa Maria, Novo Horizonte, Eldorado,
Passaredo, Alto Timirim, Horto Malaquias, Alto Serenata e Alto
Primavera

Fonte: PMT, 2017.

No âmbito da Proteção Social Básica, o município conta com seis unidades
de CRAS, visto que o território de abrangência do CRAS Leste demandou três
unidades de atendimento. Neste sentido, cada território possui um equipamento do
CRAS, sendo que o CRAS Leste possui três núcleos de atendimento. Os CRAS
ofertam o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Serviço
de Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Cumpre ressaltar que este último também é
ofertado através de entidades de assistência social inscritas no Conselho Municipal
de Assistência Social de Timóteo, através de convênios firmados junto à
administração municipal para este fim.
Na Proteção Social Especial de Média Complexidade, o município conta com
o CREAS, que oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos - PAEFI e o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, nas modalidades de
Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC. Também
são ofertados no CREAS o Serviço Especializado em Abordagem Social para
pessoas em situação de rua. Neste nível de proteção também se encontra a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, que oferta o Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias.
Em relação à Proteção Social de Alta Complexidade, o serviço de
acolhimento institucional para pessoas idosas é ofertado diretamente pela
administração municipal e o serviço de acolhimento institucional para crianças e
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adolescentes é ofertado através de conveniamento junto às entidades não
governamentais. A Secretaria de Assistência Social mantém equipe técnica de
supervisão para os serviços de proteção social especial de alta complexidade.
O município conta com quatro entidades de acolhimento institucional, sendo
três de atendimento a crianças e adolescentes e uma de atendimento ao idoso. Os
principais serviços ofertados nesses equipamentos, localização e abrangência,
estão descritos no quadro 3:
Quadro 3: Equipamentos da Proteção Social Especial Média e Alta
Complexidade - Timóteo/MG - 2017
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Média Complexidade

CREAS

APAE

Sodalício Tio
Questor

Alta Complexidade

PROTEÇÃOSOCIALESPECIAL

Rua 06 de Janeiro, nº
207, Centro Norte

Rua Amor Perfeito, nº
85, bairro Primavera

Lar das
Meninas Jesus
de Nazaré

Rua Crisandália, 451,
bairro Primavera.

Instituto Ipê

Rua Manoel Samora,
nº 14, bairro
Bromélias.

Projeto Ágape.

Rua 06, nº 600, bairro
Alto Timirim

Fonte: PMT, 2017.
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Av. Efigênia Pereira
Bittencourt, 274 bairro Timirim

SERVIÇOS OFERTADOS
Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos
– PAEFI
Serviço Especializado em Abordagem
Social.
Serviço de Proteção Social Especial a
Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida-LA, e de Prestação de
Serviços à Comunidade –PSC.
Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência, Idosos
(as) e suas Famílias.
Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência e suas
Famílias.

Serviço de Acolhimento Institucional
para Idosos

Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes.

Com relação ao Programa Bolsa Família, segundo informações do MDS,
1.994 (hum mil novecentos e noventa e quatro) famílias são beneficiadas pelo
programa, o equivalente a 8% da população do município. De acordo com a
folha de pagamento referente ao mês de julho de 2017, o valor médio mensal
dos benefícios foi de R$144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um
centavos).
Em junho de 2017, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo
Federal – CADUNICO registrou 6.408 (seis mil, quatrocentos e oito) famílias
cadastradas, das quais, o equivalente a 88% (5.879 famílias) com perfil
CADUNICO. O monitoramento do MDS em relação às estimativas do Censo
2010 do IBGE, aponta que no CADUNICO de Timóteo - MG existe um déficit de
716 famílias e sugere como ações a busca ativa e melhorar a qualidade dos
registros do cadastro. O total da população em extrema pobreza é de 947
pessoas.
O município conta também com a oferta de benefícios eventuais, previstos
na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. Em Timóteo-MG, os benefícios
estão regulamentados na Lei nº 2.932 de 13 de março de 2009 e contemplam:
Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Auxílio Alimentação, Auxílio Passagem,
Auxílio Documentação, Auxílio Migrante e Auxílio Emergencial. Tais benefícios
são concedidos pelos CRAS e pelo CREAS.
Sobre o controle social, são vinculados à Secretaria de Assistência Social
os seguintes conselhos:
Ø Conselho Municipal da Assistência Social
Ø Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ø Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Ø Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Ø Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Com vistas a dar materialidade aos objetivos da política de assistência social e
ao cumprimento de duas responsabilidades, o órgão gestor conta com duas
coordenações a ele vinculadas: a coordenação administrativa e financeira e a
coordenação de Gestão do SUAS e de Vigilância Socioassistencial.
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A seguir, será apresentado o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio
Aberto e suas particularidades no município.
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4 – O SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCTIVAS EM TIMÓTEO – MG

4.1 - História
O Serviço de Medidas Socioeducativas - SMSE do município de Timóteo, foi
implantado em 2009 através de lei municipal4. Foi apresentado e aprovado pelo
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAST em sua 124ª reunião ordinária
realizada em 11/08/2009 e suas atividades foram iniciadas em setembro de 2009, no
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.
A implantação estava prevista no Plano Decenal de Assistência Social,
elaborado em 2005, através das deliberações da conferência municipal de
Assistência Social. Em 2009, foi realizada avaliação das deliberações sintetizadas
no referido Plano Decenal, bem como das deliberações das conferências de anos
anteriores. Em 2016 o Serviço de Medidas Socioeducativas foi registrado no
CMDCA, sob o número 044/2016 com validade até maio/2020.
O imóvel onde funciona o CREAS é locado, sendo a estrutura adaptada para
o atendimento dos serviços ofertados pelo equipamento, uma vez que o município
ainda não dispõe de uma sede própria para o seu funcionamento. A Tipificação
Nacional

dos

Serviços

Socioassistenciais

prevê

o

Serviço

de

Medidas

Socioeducativas ofertado dentro do CREAS, o que se entende como positivo devido
à possibilidade de integração dos adolescentes em cumprimento de medida com os
demais adolescentes, evitando a estigmatização do público da proteção social
especial.
Inicialmente a equipe técnica do SMSE era composta por 01 (um) assistente
social, 02 (dois) educadores sociais e 01 (um) psicólogo que se revezavam no
atendimento do PAEFI. Esta composição perdurou até o ano de 2015, sendo que em
alguns momentos (troca de equipe por término de contrato) a assistente social e a
psicóloga do PAEFI acumulavam o atendimento dos adolescentes. A partir de maio
de 2016, a equipe passou por mudanças com a chegada da advogada e redução de
um educador social.
Atualmente a equipe é composta por 01 psicóloga, 01 assistente social e 01
advogada. Ressalta-se que apenas a assistente social é servidora do quadro efetivo
4

Lei Nº 2.970, de 22 de julho de 2009 - que autoriza a abertura de crédito adicional especial para a
finalidade que menciona e dá outras providências
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concursado do município e tanto ela quanto os demais profissionais não são
exclusivos do Serviço de Medidas Socioeducativas e atendem também demandas
do Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI.
Todos os atendimentos são devidamente registrados nos prontuários dos
adolescentes e arquivados em suas respectivas pastas, junto com toda a
documentação. Sobre os registros de atendimento, todo o acompanhamento é
devidamente registrado em prontuário próprio, com registro de todos os
atendimentos e ações referentes ao caso. Foi disponibilizado desde o início de 2014,
para todos os equipamentos públicos da Assistência Social, um software
denominado Gestão do SUAS (GESUAS) para gestão do Sistema Único de
Assistência Social baseado no Prontuário SUAS.
A partir de 2013 o Serviço de Medidas Socioeducativas passou por uma
reestruturação em seu processo de trabalho, quando duas técnicas foram
contempladas para participar da especialização ofertada pelo Governo do Estado,
através da PUC/MG. Desde então, a elaboração do Plano Individual de Atendimento
- PIA tornou-se parte integrante dos procedimentos e a periodicidade de envio de
relatórios dos adolescentes acompanhados para o judiciário, foram adequadas às
exigências da Lei do SINASE. A relação do SMSE com o Sistema de Garantia de
Direitos (Ministério Público e Poder Judiciário) se dá através de recebimento de
ofícios e envio mensal de relatórios dos adolescentes acompanhados.
Quanto aos recursos materiais e físicos, sempre foram utilizados os mesmos
que serviam aos demais serviços ofertados no CREAS, como por exemplo, materiais
de expediente, computadores com acesso a internet, impressoras, telefone e carro
para visitas, que sempre foram fornecidos pela administração em sistema de
revezamento com os demais técnicos que atuam no CREAS.
No que se refere às entidades parceiras para o acompanhamento da medida
de PSC, o serviço busca identificar no município os locais para a prestação de
serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais,
escolas e outros serviços governamentais, visando sempre a inserção do
adolescente em locais próximos à sua residência e compatível com suas aptidões e
favorecedores de seu desenvolvimento pessoal e social.
Atualmente, o SMSE tem parceria firmada com 24 (vinte e quatro) órgãos em
que os adolescentes cumprem a medida de Prestação de Serviços à Comunidade
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(PSC), dos quais, 14 (quatorze) da administração municipal, 05 (cinco)
Organizações da Sociedade Civil, 3 (três) igrejas e 2 (duas) escolas estaduais,
conforme o quadro 4:
Quadro 4: Órgão parceiro do SMSE por tipo e bairro – Timóteo 2017
Nº
1

Órgão
Almoxarifado Municipal

2

Biblioteca Municipal

3

Secretaria de Educação

4

Secretaria de Obras e Habitação

5

Secretaria de Saúde

Tipo

Bairro

Administração
Municipal

Primavera

Administração
Municipal
Administração
Municipal
Administração
Municipal
Administração
Municipal

6

Unidade Básica de Saúde Timotinho

Administração
Municipal

7

8

Unidade Básica de Saúde Cachoeira
do Vale
CRAS Sul

Administração
Municipal
Administração
Municipal

9

CRAS Sudoeste

Administração
Municipal

10

CRAS Leste

Administração
Municipal

11

CRAS Oeste

Administração
Municipal

12

Escola Municipal de Timóteo

Administração
Municipal

13

Escola Municipal Ana Moura

Administração
Municipal

14

Centro Comunitário “Mundo
Encantado”

15
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Sociedade Civil
Organizações da

Creche Comunitária Cachoeirinha
16

Organizações da

Instituto Presbiteriano IPÊ

Sociedade Civil
Organizações da

Timirim
São José
Primavera
Centro Sul

Timotinho

Cachoeira do Vale

São José

Vale Verde

Limoeiro/Alegre

Cachoeira do Vale

Alvorada

Vale Verde

Macuco

Cachoeira do Vale
Cachoeira do Vale

Sociedade Civil
17

Projeto Humanizar

Administração
Municipal

18

19

Sindicato Metasita

Todos os bairros

Organizações da
Sociedade Civil

Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Timóteo – AAPT

Timirim

Organizações da
Sociedade Civil

Olaria II

Escola Estadual “Professora Haydee
de Souza Abreu”

Escola Estadual

Limoeiro

21

Escola Estadual “Capitão Egídio
Lima”

Escola Estadual

Bromélias

22

Igreja Evangélica Assembleia de
Deus

Igreja

Olaria II

Igreja

Recanto Verde

Igreja

Centro Sul

20

23

Igreja Presbiteriana Recanto Verde

24

Paróquia São Sebastião

Fonte: PMT 2017

Sobre

as

parcerias

estabelecidas

para

o

cumprimento

da

medida

socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, o total de 24
atenderia bem o total de adolescentes acompanhados pelo serviço, atualmente uma
média de 20 adolescentes. Entretanto, esbarra-se na indisponibilidade dos
adolescentes de cumprirem a medida de PSC durante a semana e o reduzido
número de instituições que funcionam durante os finais de semana.
Segundo relatos da equipe técnica, havia uma expectativa de que os
adolescentes pudessem cumprir a medida na Unidade de Pronto Atendimento –
UPA. Porém, não houve avanços nas negociações junto à Secretaria Municipal de
Saúde após negativa para o estabelecimento da parceria em 2016.
Com relação ao cumprimento da medida de PSC nas escolas, há relatos de
que se dá de forma superficial, visto que os funcionários da escola desconhecem as
especificidades do SMSE, como por exemplo, seus objetivos e metodologia. Não há
uma aproximação entre as equipes da escola que acompanham o adolescente e a
equipe do SMSE. Em que pese a questão do sigilo no trato com a questão do
cumprimento da medida socioeducativa na rede de atendimento, na perspectiva dos
funcionários da escolas, uma relação mais próxima com a equipe de trabalho do
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CREAS poderia possibilitar melhores resultados do trabalho realizado junto aos
adolescentes.
4.2 - Metodologia de Atendimento do Serviço de Medidas Socioeducativas

Segundo relatos da equipe técnica do Serviço de Medidas Socioeducativas em
Meio aberto de Timóteo-MG, o acesso dos adolescentes ao serviço é realizado de
duas

formas:

o

adolescente

é

encaminhado

pelo

Poder

Judiciário

via

correspondência ou é orientado a comparecer diretamente ao CREAS.
Nos casos em que a equipe do SMSE recebe correspondência do Poder
Judiciário (representação, sentença ou ata da audiência) comunicando o
encaminhamento do adolescente para o cumprimento da medida socioeducativa em
meio aberto, é realizada visita domiciliar. Neste momento, é procedido o
agendamento do primeiro comparecimento do adolescente e seu responsável ao
CREAS.
Quando o adolescente e seu responsável chegam encaminhados pelo Poder
Judiciário diretamente ao serviço, são acolhidos pela equipe técnica do Serviço de
Medidas Socioeducativas e é realizado o agendamento para o início do
acompanhamento. Neste primeiro atendimento é pactuado com o adolescente sobre
como se dará o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto e suas
condicionalidades.
No caso do cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC, o adolescente é inserido em um dos equipamentos ou
instituições parceiras considerando o perfil e o território onde reside. O
monitoramento é realizado por meio de visitas institucionais e contatos telefônicos
periodicamente.
No cumprimento dos dois tipos de medidas, de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, o adolescente, seu responsável e a
equipe técnica assinam os termos de responsabilidade e compromisso e a partir daí,
é elaborado o Plano Individual de Atendimento – PIA, o qual é encaminhado ao
Poder Judiciário em até 30 dias.
O acompanhamento do adolescente é realizado pelo período estipulado na
sentença judicial e prevê atendimentos individuais e em grupos aos adolescentes e
familiares, contatos telefônicos e oficinas socioeducativas.
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De acordo com a necessidade, são realizadas visitas domiciliares e/ou
institucionais com o objetivo de garantir o acompanhamento integral do adolescente.
No decorrer de todo o processo de cumprimento da medida socioeducativa, a equipe
técnica realiza o monitoramento e avaliação das ações juntamente com o
adolescente e sua família.
A partir do diagnóstico social/estudo social de cada adolescente e sua família
realizado pela equipe técnica, são realizados encaminhamentos para os serviços,
benefícios, programas e projetos no âmbito da assistência social, educação, saúde,
cursos de qualificação profissional, emissão de documentos e também para outros
órgãos como o Ministério Público, Conselho Tutelar e outros, a partir de verificação
da demanda.
A relação com o Poder Judiciário se dá pelo envio de relatórios mensais
relativos à informações, ocorrências, solicitações e comunicação de descumprimento
da medida à Vara da Infância e Juventude.
Após o encerramento do cumprimento regular da medida socioeducativa, é
elaborado pela equipe técnica o relatório de encerramento da medida, que é enviado
à Vara da Infância e Juventude. A família do adolescente é contra referenciada para
o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de abrangência do território
em que reside.
Quando o adolescente não encerra o cumprimento da medida socioeducativa, a
equipe técnica envia relatório ao Poder Judiciário informando o descumprimento da
medida socioeducativa. Nestes casos, as famílias também são contra referenciadas
para o CRAS mais próximo da sua residência.
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Fluxograma do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – Timóteo
MG

Poder Judiciário
Prestação de Serviço à
Comunidade

Liberdade Assistida

Encaminhamento para o Serviço de
Medida Socioeducativa em Meio
Aberto - CREAS

Encaminhamento para o Serviço de
Medida Socioeducativa em Meio
Aberto - CREAS

Acolhimento pela equipe
técnica do SMSE

Acolhimento pela equipe
técnica do SMSE

Acompanhamento Psicossocial
Elaboração do PIA
Inserção em Entidade Parceira (no caso de PSC)
Encaminhamento para a Rede Socioassistencial
Visita Domiciliar/Institucional
Inclusão em Grupos de Convivência

Envio de relatórios mensais ao Poder
Judiciário

Se a medida for cumprida, envio
de relatório de encerramento ao
Poder Judiciário.

Se a medida não for cumprida,
envio de relatório de
descumprimento ao Poder
Judiciário.

Contra referência do adolescente e
família para o CRAS

Potencialidades do SMSE
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4.2.1 Potencialidades e Limites do SMSE
Após reuniões e encontros com a equipe do serviço de medidas
socioeducativas em meio aberto de Timóteo-MG e análise documental5, observa-se
que o serviço tem como potencialidades:

Ø Órgão gestor da Assistência Social e CMDCA6 envolvidos com as questões
do Serviço de Medidas Socioeducativas;
Ø Apoio, diálogo e articulação junto a órgãos como o Conselho Tutelar e
CMDCA;
Ø Existência de um Plano Decenal da área da Criança e do Adolescente, o que
contribui

de

forma

significativa

no

conhecimento

do

território,

das

vulnerabilidades e riscos, das potencialidades e acima de tudo, das ações a
serem pensadas e planejadas de forma articulada com demais atores da rede
socioassistencial e Sistema de Garantia de Direitos;
Ø Existência de fluxo de atendimento no âmbito do SMSE a partir do
encaminhamento pelo Poder Judiciário.

4.2.2 Fragilidades e limites do SMSE
Após reuniões e encontros com a equipe do serviço de medidas
socioeducativas em meio aberto de Timóteo-MG e análise documental, observa-se
que o serviço tem como limites em relação ao público atendido:
Ø Precarização no acesso a direitos socioassistenciais como saúde, educação,
trabalho e renda, habitação e outros;
Ø Evasão da escola e rompimento do vínculo escolar o que implica em menos
possibilidades no PIA;
Ø Alto índice de drogadição;
5

As seções 4.3 e 4.4 abordam respectivamente, o perfil dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto e as especificidades do cumprimento da medida.
6
Envolvimento expresso na proposição de elaboração do Plano de Medidas Socioeducativas, na elaboração do
Plano Decenal o que traduz o envolvimento com o SMSE.
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Ø Dificuldade da família no cumprimento de sua função protetiva;
Ø Falta de perspectiva de retorno à escola e de inserção no mercado de
trabalho;
Ø Descumprimento da medida e reincidência do ato infracional;
Ø Sentimento de impunidade e descrédito dos adolescentes com relação à
justiça;
Ø Discriminação da sociedade contra os adolescentes autores de ato infracional
em cumprimento da medida socioeducativa;
Ø Frágil garantia da integridade física e da permanência dos adolescentes
ameaçados de morte no cumprimento de medida socioeducativa.

Com relação ao Sistema de Garantia de Direitos - SGD, à rede
socioassistencial e à gestão e execução do serviço, após análise documental7, foram
observadas as seguintes fragilidades:
Ø Desproporção considerável entre o número de adolescentes apreendidos
durante o ato infracional e o número de adolescentes encaminhados para o
SMSE de meio aberto;
Ø Pouca representatividade dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos na efetivação de ações relativas à política de atendimento
socioeducativo;
Ø Despreparo dos profissionais da rede de atendimento para atender o
adolescente infrator;
Ø Oferta insuficiente de ações no âmbito da saúde, educação, cultura, esporte e
lazer para a população infanto juvenil do município;
Ø Ausência de ações no âmbito da qualificação profissional e preparação para a
entrada do adolescente no mundo do trabalho;
Ø Rotatividade da equipe técnica do SMSE, o que implica automaticamente na
qualidade do trabalho realizado;
Ø Falta de alinhamento conceitual acerca das causas do ato infracional e
metodológico no que tange à execução de ações e atividades constantes do
serviço conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o
7

O capítulo 6 aborda detalhadamente as particularidades dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos – SGD.
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que implica diretamente nas possibilidades de trabalho social junto às
famílias;
Ø Trabalho do SMSE isolado da rede de atendimento.

4.3 – Perfil dos adolescentes
Segundo levantamento de dados realizado pela equipe do Serviço de
Medidas Socioeducativas, ao longo do período de setembro de 2009 até o mês de
Abril de 2017 foram encaminhados para o SMSE o total 107 adolescentes. O gráfico
1 mostra a evolução das inserções de adolescentes no serviço desde a sua
implantação no município.
Gráfico 1: Adolescentes inseridos no SMSE por ano de inserção – Timóteo/MG
2009 a 2017

Fonte: PMT – 2017

A partir do ano de 2012 observa-se o aumento do número de adolescentes
no serviço, sendo que 2013 tem-se um pico de adolescentes no serviço de medidas
socioeducativas. Importante ressaltar que no ano de 2017 foram contabilizados os
encaminhamentos de adolescentes até o mês de Abril e observa-se que nos
primeiros 04 meses já foram inseridos o equivalente ao maior número de
adolescentes por ano, em 2013.
Do total de 107 adolescentes que já passaram pelo cumprimento de
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medida socioeducativa em meio aberto no município8, apenas 07 são do sexo
feminino.

Observa-se, portanto, um universo predominantemente masculino.

Dentre os atuais adolescentes, 17 são do sexo masculino e apenas uma do sexo
feminino.
Com relação à idade, a grande maioria oscila entre os 16 e 18 anos de
idade. Observa-se que 35% possuem 17 anos de idade, 18% têm 18 anos e 16%
possuem 16 anos de idade. O seja, 69% dos adolescentes possuem entre 16 e 18
anos de idade, conforme o gráfico 2:
Gráfico 2: Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa por idade
– Timóteo/MG 2009 a 2017

Fonte: PMT - 2017

Nota-se ainda o percentual de 19% de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa com idade de 14 e 15 anos de idade. Não foram registrados
até o momento9, casos de adolescentes com idade inferior a 14 anos de idade no
SMSE. Sobre os jovens com idade igual e maior a 18 anos, ressalta-se que o
cumprimento da medida é referente ao ato infracional cometido antes de
completarem idade de 18 anos.
Com relação à distribuição territorial dos adolescentes autores de ato
infracional, foi verificado que 65% são residentes dos bairros Recanto Verde,
8

Considerando os atuais 18 adolescentes em acompanhamento.

9

Após a finalização do diagnóstico, foi inserido um adolescente com 13 anos de idade no SMSE.
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Macuco, Primavera, Novo Tempo, Limoeiro, Ana Rita, Cachoeira do Vale e Ana
Moura e outros 35%, estão distribuídos em menores escalas noutros bairros do
município. Ressalta-se que o mesmo resultado foi apontado por levantamento da
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), através dos casos de ato infracional
registrados entre janeiro e dezembro de 2014. O gráfico 3 apresenta a distribuição
territorial dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa por bairro do
município.
Gráfico 3: Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa por bairro
de residência – Timóteo/MG 2009 a 2017.

Fonte: PMT - 2017

Referente ao arranjo familiar dos adolescentes atualmente acompanhados
pelo SMSE, o gráfico 4 mostra que 33% das famílias são constituídas por rearranjos
familiares, seguidos de 28% de famílias nucleares e 22% de famílias monoparentais.
Sobre as famílias monoparentais, há que se destacar o padrão observado na
sociedade brasileira de famílias chefiadas apenas por mulheres, a quem cabe todas
as responsabilidades pelo sustento, cuidado e proteção.
Embora não seja o tipo de família prevalecente no universo das famílias
atendidas, não se trata de um percentual irrisório. O índice de 22% de famílias
monoparentais do total de famílias atendidas pelo serviço chama a atenção pela sua
particularidade e do papel importante da autoridade familiar para a efetividade do
cumprimento da medida socioeducativa.
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Gráfico 4: Famílias atendidas pelo SMSE por tipo de arranjo familiar –
Timóteo/MG 2009 a 2017.

Fonte: PMT - 2017

Ainda sobre a formação familiar dos adolescentes acompanhados pelo
serviço de medidas socioeducativas, 44% são de famílias com até 4 pessoas, 39%
de famílias com 5 e 6 pessoas e 17% de famílias com 7 ou mais pessoas, que
podem ser consideradas famílias numerosas.
Gráfico 5: Famílias atendidas pelo SMSE por número de pessoas –
Timóteo/MG 2009 a 2017.

Fonte: PMT - 2017

Em relação à renda familiar dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, conforme a tabela 1, 45% recebem até um salário mínimo e 24%
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possuem renda mensal até dois salários mínimos. Tal perfil econômico permite a
conclusão de que se trata de famílias em situação de vulnerabilidade de renda.
Considerando que 44% das famílias possuem até 4 pessoas e quando se analisa o
perfil econômico tem-se 45% de famílias com renda de até um salário mínimo, podese afirmar que o padrão de renda per capita dessas famílias é de aproximadamente
¼ do salário mínimo, ou seja, na condição de pobreza.
Tabela 1: Famílias atendidas pelo SMSE por renda familiar – Timóteo/MG 2009
a 2017
Renda Familiar (Em R$)

Quantidade

Percentual %

Até 1 salário mínimo

48

45%

Até 2 salários mínimos

25

24%

Até 3 salários mínimos

10

9%

Acima de 3 Salários mínimos

9

8%

Não informado

15

14%

Total

107

100%

Fonte: PMT - 2017

Ainda sobre a situação socioeconômica das famílias dos adolescentes
atendidos pelo serviço de medidas socioeducativas em 2017, constam nos registros
que 34% recebem o benefício financeiro do Programa Bolsa Família, 33% não
recebem o benefício e de outros 33%, não consta essa informação.
Com relação à frequência à escola, apenas 3 do total de 18 adolescentes
atualmente acompanhados pelo SMSE, frequentam à escola, o equivalente a 20%.
No tocante ao grau de escolaridade, 33% estudaram até o 5º ano do ensino
fundamental; 39% estudaram entre o 6º e 9º ano; 16% iniciaram, mas não
concluíram o ensino fundamental e nenhum deles chegou a concluir o ensino médio
e 11% não informaram a escolaridade, conforme o gráfico 6:
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Gráfico 6: Adolescentes acompanhados pelo SMSE por escolaridade –
Timóteo/MG -2017.

Fonte: PMT - 2017

Sobre a questão da educação, a interação entre a rede de ensino com o
serviço de medidas socioeducativas é superficial. Dá-se formalmente para o
encaminhamento do adolescente e o acompanhamento se dá via contato telefônico
e/ou visita institucional do educador social do serviço. Não há programas de
formação profissional nem parcerias para inserção no mundo do trabalho.
Outra questão que perpassa pelo Serviço de Medidas Socioeducativas de
Timóteo-MG é a drogadição. A partir dos prontuários dos adolescentes atualmente
acompanhados e a partir de relatos dos mesmos, verifica-se que 56% relatam que
fazem uso e 5% relatam que já que usaram alguma vez, o que soma 61% do total de
adolescentes acompanhados em 2017, conforme o gráfico 7.
Tal situação de drogadição entre adolescentes é grave no município, visto
que não é restrita apenas àqueles em cumprimento da medida socioeducativa em
meio aberto, tratando-se de um problema de saúde e segurança pública. No capítulo
7, que aborda detalhadamente os atos infracionais cometidos pelos adolescentes do
município, ver-se-á que entre 2014 e 2016 os registros de tráfico e porte de
entorpecentes para uso próprio alcançaram índices de 25% a 29% do total de
infrações cometidas.

49

Gráfico 7: Adolescentes acompanhados pelo SMSE por uso de substâncias
psicoativas– Timóteo/MG -2017.

Fonte: PMT – 2017

Na contramão dessa situação, não há no município, segundo informações da
Secretaria de Saúde, programas de atendimento à dependência química específicos
para adolescentes tais como CAPS, Consultório de/na rua, leitos hospitalares para
atendimento de dependentes, serviços públicos de acolhimento para recuperação ou
comunidades terapêuticas qualificadas.

O que se tem são grupos de apoio às

famílias e a ex - dependentes químicos como o Amor Exigente, AA, Narcóticos
Anônimos, mas que funcionam de forma independente do poder público, sem
vínculos com os demais serviços da rede de atendimento. Em termos de prevenção
ao uso de entorpecentes, há o Programa Educacional de Resistência às Drogas
(PROERD) realizado pela Polícia Militar.
Analisando o perfil socioeconômico dos adolescentes, conclui-se que a
pobreza em suas mais diversas manifestações constitui um grande desfio para o
enfrentamento ao ato infracional no município.

4.4 Sobre o cumprimento das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.
Conforme apresentado no capítulo anterior, no período de setembro de
2009 até abril de 2017, foram contabilizados 107 adolescentes atendidos pelo
serviço,
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encaminhados

pelo

Poder

Judiciário.

Alguns

encaminhados

para

cumprimento da medida de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, outros para
o cumprimento da medida de Liberdade Assistida - LA e outros, para o cumprimento
das duas modalidades de medida socioeducativa. Com relação ao tipo de medida, a
Prestação de Serviços a Comunidade – PSC é a medida mais aplicada, com
percentual bastante elevado daquele observado no caso da medida de Liberdade
Assistida ou até mesmo em relação ao percentual de adolescentes que cumprem as
duas medidas juntas, conforme o gráfico 8:
Gráfico 8: Percentual de adolescentes por Medida aplicada - Timóteo/MG 2009
a 2017

Fonte: PMT 2017

Do total de 107 adolescentes no período de setembro de 2009 ao mês de
Abril de 2017, consta nos registros 61% de adolescentes em cumprimento de PSC,
33% em cumprimento de LA e 6% de adolescentes que acumulam o cumprimento
das duas medidas, de LA e PSC.
O gráfico 9 ilustra a distribuição dos adolescentes em cumprimento de PSC.
Nos anos de 2012 e 2013 em que se observou o maior número de inserções de
adolescentes no serviço, também são registrados maior número de adolescentes em
cumprimento de PSC.
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Gráfico 9: Adolescentes em cumprimento de PSC por ano de ano de inserção –
Timóteo/MG 2009 a 2017

Fonte: PMT 2017

O gráfico 10 apresenta a distribuição dos adolescentes em cumprimento de
Liberdade Assistida. No ano de 2014 observa-se o maior número de adolescentes
em cumprimento deste tipo de medida.
Gráfico 10: Adolescentes em cumprimento de LA por ano de ano de inserção –
Timóteo/MG 2009 a 2017

Fonte: PMT 2017

Sobre o ato infracional, até o ano de 2015 a equipe técnica não dispunha
da informação sobre o ato infracional cometido pelo adolescente. Foi a partir da
contratação da advogada para a composição da equipe, que a equipe técnica do
SMSE passou a ter conhecimento da infração cometida pelo adolescente. A partir
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dos arquivos do Serviço de Medidas Socioeducativas10, observa-se que furtos e
tráfico de drogas correspondem a 44% dos atos infracionais cometidos, de acordo
com o gráfico 11:
Gráfico 11: Atos Infracionais cometidos pelos adolescentes do SMSE –
Timóteo/MG 2009 a 2017

Com relação ao número de óbitos de adolescentes em acompanhamento no
Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, foram registrados 04 até
momento, sendo 2 no ano de 2015, 01 em 2016 e 01 em 2017.
Sobre o encerramento do cumprimento da medida em meio aberto, foi
verificado que apenas 31% dos adolescentes cumpriram a medida até o final do
acompanhamento, conforme o gráfico 12. Sobre o baixo índice de adolescentes que
encerram o cumprimento da medida socioeducativa, segundo avaliação da equipe
técnica, as possíveis causas se relacionam à sensação de impunidade e retorno
rápido e atraente da prática dos atos infracionais.

10

Alguns adolescentes são encaminhados com mais de um ato infracional na mesma medida socioeducativa.
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Gráfico 12: Cumprimento da Medida Socioeducativa– Timóteo/MG 2009 a 2016

Fonte:

PMT 2017

Relativo

ao

tempo

de

cumprimento

de

medida,

referente

àqueles

adolescentes que encerraram o cumprimento da medida socioeducativa em meio
aberto até o ano de 2016, o gráfico 13 informa o tempo de cumprimento por tipo de
medida:
Gráfico 13: Tempo de Cumprimento por tipo de medida socioeducativa –
Timóteo 2009 a 2016

Fonte:

PMT 2017

Observa-se que do total de adolescentes no SMSE, o número de
adolescentes que cumpriram a medida até o final do acompanhamento, foi de 27,
sendo que 12 encerraram a medida de LA, 12 a de PSC e 3 de LA/PSC. Os
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adolescentes que cumpriram a medida de Liberdade Assistida, o fizeram em 4
meses, 6 meses e apenas 1 em 12 meses. Com relação àqueles que cumpriram a
medida de Prestação de Serviços à Comunidade, o fizeram em períodos de 2, 3, 4 e
6 meses, com carga horária de cinco a oito horas semanais.
Conforme mencionado anteriormente, o percentual de adolescentes que
cumprem a medida de Liberdade Assistida é de 33% e 61% dos que cumprem a
medida de Prestação de Serviços à Comunidade. Foi constatado que os
adolescentes que cumprem a LA encerram com mais frequência o cumprimento da
medida em relação aos que cumprem a PSC. O percentual é de 23% dos que
cumprem a PSC até o final do acompanhamento e em relação aos que cumprem a
LA, o percentual sobe para 40%.

4.5 Encaminhamentos realizados pelo Serviço de Medidas Socioeducativas
Com relação a encaminhamentos realizados pelo Serviço de Medidas
Socioeducativas para o acesso dos adolescentes às demais políticas públicas,
desde a sua implantação, foram realizados 05 (cinco) encaminhamentos para os
serviços de educação, esporte, cultura e lazer, 06 (seis) para os serviços de saúde e
05 (cinco) para os serviços de assistência social. Não houve encaminhamentos para
os serviços de formação para o trabalho ou de inserção no mercado de trabalho,
devido à precariedade da oferta de serviços.
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5 - OS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE JUSTIÇA11
Esse capítulo busca avaliar as condições dos Sistemas de Justiça e de
Segurança Pública para atuar na defesa dos direitos humanos da criança e do
adolescente na cidade de Timóteo - MG. Inicialmente serão definidos cada um dos
órgãos que compõem esses dois sistemas. Posteriormente, será feito um balanço
das condições desses dois sistemas, elencando potencialidades e fragilidades
para sua atuação.
Os dados e informações aqui apresentados são baseados em discussões
focais da Comissão Intersetorial a partir de “questões provocadoras” que constam
no Guia Conhecer para Transformar, uma das bases metodológicas desse
documento, além de levantamento feito junto aos órgãos existentes no município.

5.1 Objetivo operacional e competências legais
A Segurança Pública tem por objetivo promover a convivência harmônica
entre os cidadãos de uma mesma região, respeitando os direitos individuais. O
governo estadual é o garantidor da segurança pública e o maior responsável na
manutenção da ordem social.
O Sistema de Segurança Pública é formado pelas Polícias Militar, Civil,
Federal e Federal Rodoviária, além das instituições penitenciárias. A partir dessas
organizações, busca-se cumprir um importante papel numa sociedade democrática
de direitos, protegendo seus cidadãos para o pleno exercício da cidadania; no
entanto, vimos no cotidiano que esse sistema não conta com as condições
necessárias para atingir esse objetivo com êxito.
O Sistema de Segurança Pública, em grande parte dos casos que
envolvem crianças e adolescentes vítimas de violação ou adolescentes autores de
atos infracionais é o primeiro a ter contato com essa realidade, devendo tomar as
medidas descritas no ECA.

11

Conteúdo extraído do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo 2016-2025
elaborado em 2015.
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Já o Sistema de Justiça é composto pelas Varas da Infância e Juventude,
Ministério Público e as Defensorias Públicas. São diversas as competências desse
sistema, mas pode-se dizer que as ações que ocorrem predominantemente estão
relacionadas a casos de violações de direitos contra crianças e adolescentes e de
atos infracionais cometidos por adolescentes.
O Sistema de Justiça garante o acesso da criança e do adolescente aos
seus órgãos e a assistência jurídica gratuita para os que dela necessitarem.
Pode ser acionado também pelos diversos órgãos do SGDHCA. Frente a essas
atribuições, o ECA propõe a integração operacional desses dois sistemas com os
demais.

5.1.1 Polícia Militar
No Brasil, são denominadas de polícias militares as forças de segurança
pública das unidades federativas e do Distrito Federal que têm por função
primordial a realização do policiamento ostensivo e a preservação da ordem
pública, em atendimento às disposições do artigo 144 da Constituição Federal, de
1988. Subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Segundo o texto constitucional, as Forças Militares Estaduais são
forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro e integram o Sistema de
Segurança Pública e Defesa Social. Os seus integrantes são denominados de
militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 42 da CF), assim como os
membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

5.1.2 Polícia Civil
A Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de
polícia judiciária, que compreende o cumprimento das determinações emanadas
do poder judiciário, bem como a apuração das infrações penais, que não sejam as
militares e aquelas que não tenham sido cometidas contra interesses da União.
Tem como dispositivos legais a Constituição Federal, de 1988 em seu artigo 144,
bem como a Constituição do Estado de Minas Gerais – 1989, em seu artigo 136.
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Uma das atividades investigativas consiste na coleta de indícios da prática
de infração penal contra criança e adolescente, objetivando-se identificar a autoria
do fato definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do
processo criminal e, por consequência, a punição dos autores.
Outra atividade investigativa da Polícia Civil é a apuração dos atos
infracionais cometidos por adolescentes entre 12 a 17 anos de idade, dentro da
circunscrição que atende. Com a ocorrência do ato infracional, a autoridade
policial, ao receber a notícia da infração, instaura procedimento típico previsto
para o caso concreto. Durante a tramitação do procedimento são efetuadas
diligências e colhidas provas que indiquem a participação ou não do adolescente
no ato infracional, bem como o motivo e circunstâncias que levaram ao
cometimento da infração. Depois de concluído, o procedimento é encaminhado à
Vara da Infância e Juventude para que ali seja remetido ao representante do
Ministério Público para a adoção das providências cabíveis ao caso. Cabe
salientar que, para os atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça
à pessoa, em que o adolescente é apreendido em flagrante, é lavrado no ato o
respectivo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, com a imediata
apresentação do adolescente ao membro do Ministério Público para análise do
caso e manifestação acerca da internação provisória do adolescente autor de ato
infracional, e encaminhamento do feito ao juiz de direito para decidir pela
internação ou não do adolescente.
Cumpre, ainda, à Polícia Civil, o processo de identificação civil e o registro e
licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor.

5.1.3 O Juizado da Infância e da Juventude
O Juizado da Infância e da Juventude é responsável pelo cumprimento do
ECA e da legislação complementar, julgando e processando as causas previstas
nessas leis e inclusive as relativas às infrações cometidas por menores de 18
(dezoito) anos, além de questões cíveis em geral, inclusive as pertinentes a registros
públicos, desde que concernentes a soluções de situações irregulares em que se
encontra a criança e o adolescente interessado.
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Na estrutura administrativa do Judiciário existe o Comissariado de
Menores, cuja função é contribuir com a Justiça na efetiva proteção e
reconhecimento dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Seus
serviços de atendimento cobrem denúncias, investigação e fiscalização que
tenham como foco qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.

5.1.4 Defensoria Pública
A Defensoria Pública é órgão permanente que tem por objetivo a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita,
aos necessitados. Existem casos em que o atendimento da Defensoria Pública
não leva em consideração a condição econômica, nas hipóteses de curadoria
especial ou crianças desamparadas em situação de risco, sendo a situação
avaliada para definir a possibilidade de atendimento.
A Defensoria Pública é organizada em esferas estadual e federal, sendo
regida por sua lei orgânica, Lei Complementar 80 de 12 de janeiro de 1994, com
alterações feitas pela Lei Complementar 132 de 2009, atribuindo-lhe competências
frente à justiça estadual e federal. Os estados devem aprovar leis próprias que
normatizam o funcionamento deste órgão. Em Minas Gerais essa normatização é
feita pela Lei Complementar 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria
mineira, definindo sua competência e dispondo sobre a carreira de Defensor Público.

5.1.5 Ministério Público - Promotoria da Infância e Juventude
Uma das atribuições do Ministério Público é zelar pelos direitos das crianças e
adolescentes: vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação, cultura, lazer,
esporte, convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização e proteção no
trabalho.
Entre as ações das Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos
Adolescentes, estão: o combate ao trabalho infantil, o enfrentamento à violência
sexual, a tutela do direito à convivência familiar e do direito à saúde, o
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acompanhamento dos Conselhos Tutelares, dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. Na área
infracional, tendo como diretriz de atuação a concepção do adolescente como
sujeito de direitos, o Ministério Público promove ações judiciais e extrajudiciais,
visando a responsabilização do adolescente pelo ato infracional cometido por meio
de intervenções socioeducativas e fiscaliza a execução dessas medidas. Para isso,
são realizadas visitas técnicas periódicas às instituições que executam medidas
de privação e restrição de liberdade e em meio aberto (prestação de serviços à
comunidade e liberdade assistida).
Existe o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das
Crianças e dos Adolescentes (CAODCA), órgão auxiliar da atividade funcional do
Ministério Público, que tem por função precípua prestar todo o apoio necessário à
atuação das Promotorias de Justiça na defesa dos direitos de crianças e
adolescentes. Juntamente

com o

CAODCA, atuam as Coordenadorias

Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes - CREDCAs, que multiplicam as ações do CAODCA
em diversas regiões do Estado. Em Minas Gerais as CREDCAs estão
implantadas e atendem as seguintes regiões: Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
Vale do Rio Doce, Norte de Minas, Alto Paranaíba/Noroeste e Triângulo Mineiro.

5.2 O Sistema de Segurança Pública em Timóteo - MG
Esse tópico buscou traçar um perfil da situação atual do Sistema de
Segurança Pública do município de Timóteo - MG, no que diz respeito à criança
e ao adolescente.
A Polícia Militar em Timóteo - MG não conta, atualmente, com grupamento
exclusivo para questões relacionadas à criança e ao adolescente. Apenas um
policial é indicado como referência para esses casos, sendo que o mesmo ainda
tem que atender a outras demandas do serviço.
Também não há uma delegacia especializada nas questões da criança e do
adolescente, não havendo possibilidade ou condições de recursos humanos e
estruturais de dedicação exclusiva à apuração de infrações atribuídas ao
adolescente.
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A delegacia não conta com espaço apropriado para acautelamento do
adolescente antes da sentença, sendo adotadas medidas diferenciadas conforme
os casos. No caso cível, acompanhado pelo responsável, o adolescente autor de
ato infracional aguarda no hall o momento de sua audição. Sendo criminal, o
mesmo

permanece

em

uma

cela,

também

aguardando

sua

audição.

Posteriormente, o adolescente recebe os encaminhamentos devidos, conforme os
critérios previstos em lei.
Algumas ações são promovidas pela Polícia Militar no intuito de diminuir
notória deficiência, atuando com patrulhamentos preventivos, com atenção
voltada ao público infanto-juvenil, principalmente em ambientes escolares. Mas
são ações que precisam ser expandidas para outros públicos, frente ao aumento da
violência e da sensação de insegurança entre esse público, destacando-se uma
cultura de valorização à marginalidade, entre os adolescentes, onde figura a
necessidade de aceitação grupal e ostentação de poder.
As potencialidades apresentadas do Sistema de Segurança Pública foram:
as ações preventivas, a dedicação da equipe de trabalho e a sua inserção,
especialmente da Policia Militar, nos diversos setores da sociedade.
As fragilidades apresentadas foram: ausência de sistematização dos dados,
a necessidade de aumento do efetivo policial e melhora na logística, o que inclui
uma descrição mais efetiva e detalhada no que se refere aos registros de atos
infracionais cometidos por adolescentes e de crimes contra crianças e
adolescentes, os quais poderiam ser feitos considerando também a gravidade
de cada caso e sua especificidade, e maior participação da sociedade civil.
As ações propostas para a superação das fragilidades do Sistema de
Segurança consistem na criação de um sistema de informações que contemple o
perfil do adolescente autor de ato infracional em seus diversos aspectos e um
fluxo dessas informações entre os sistemas no que tange à violação de direitos.
A ação proposta para a superação das fragilidades dos dois Sistemas
analisados foi a integração entre os diversos Sistemas existentes, seja Poder
Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e Civil, CMDCA, Assistência
Judiciária, Assistência Social, OAB e demais setores envolvidos, que tenham
como foco a criança e o adolescente, com a criação de um fluxo de informações
atualizadas e planilhas com periodicidade no que tange à violação de direitos.
61

5.3 O Sistema de Justiça em Timóteo - MG
Esse tópico buscou traçar um perfil do Sistema de Justiça do município,
verificando a disponibilidade de Vara da Infância e Juventude, Promotoria,
Defensoria Pública, equipe multidisciplinar, Vara Criminal Especializada e as
possibilidades de troca de informações entre SGDHCA e esse sistema.
No Sistema de Justiça de Timóteo - MG não existe Vara e Promotoria
exclusivas para tratar as demandas de violações e de atos infracionais que
envolvem crianças e adolescentes (Vara e Promotoria da Infância e Juventude).
Não se dispõe de Defensoria Pública que preste serviço de atendimento jurídico à
população, sem recursos para gastos advocatícios nas áreas cível e criminal, e
sim, serviço de Assistência Judiciária mantida pela administração pública
municipal.
O Poder Judiciário - PJ também não conta com espaço apropriado para
acautelamento do adolescente12 antes da sentença, sendo os mesmos
encaminhados ao Presídio local.13
No município de Timóteo - MG, a atividade do Comissário de Menores existe
desde 2000. Anteriormente, os comissários eram ligados a Coronel Fabriciano
como funcionários públicos municipais e a partir dessa data, passaram a ser
registrados no Sistema de Justiça. A participação é voluntária, sem qualquer tipo
de remuneração, embora o trabalho possa ser remunerado, dependendo de
legislação específica. Os candidatos a Comissário de Menores podem se habilitar
para o trabalho ou serem indicados por aqueles que exercem a atividade. Os
nomes são encaminhados ao Juiz da Vara da Infância e Juventude que faz uma
entrevista com os mesmos, escolhendo, de acordo com seus critérios, os que se
encontram capacitados para o trabalho. Atualmente existem doze Comissários de
Menores, para uma disponibilidade de dezesseis vagas e percebe-se a
necessidade de uma maior articulação desse serviço com o SGDHCA.
Também foi identificada a ausência de equipe interdisciplinar para
acompanhar e subsidiar as decisões do Ministério Público - MP e do Poder
12

Para os casos que demandam o acautelamento.

13

A permanência dos adolescentes no presídio local se dá pelo prazo máximo de até cinco dias, conforme
prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Judiciário especificamente na área da criança e do adolescente. Todavia, o
Sistema de Justiça conta com duas assistentes sociais para atender a demanda
existente.
Identificou-se a ausência de dados sistematizados que traduzam a
realidade das infrações e violações no Sistema de Justiça, dificultando assim, a
coleta dos dados que possibilitem uma ampla visão da situação em geral.
Foi apontada a necessidade de sistematização e compartilhamento de
informações desse Sistema com os demais atores do SGDHCA, em especial,
com o CMDCA.
Para o Sistema de Justiça foram apresentadas como forças: a existência
formal de uma estrutura organizacional, a acessibilidade e a dedicação da equipe
de trabalho para o atendimento às necessidades da criança e do adolescente.
Quanto às fragilidades, foram apontadas: a lentidão desse sistema devido ao
acúmulo de atividades; o fato da Vara existente acumular a área criminal e a da
infância e juventude; falta de priorização da infância e juventude; pouca
integração entre o judiciário e outros órgãos do Sistema de Justiça, bem como a
ausência da sistematização dos dados para fins de conhecimento.
A ação proposta para a superação das fragilidades foi uma integração entre
os diversos órgãos existentes: Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e
Civil, CMDCA, Assistência Judiciária, OAB e demais setores envolvidos que
tenham como foco a criança e o adolescente, com a criação de um fluxo de
informações atualizadas e planilhas com periodicidade, no que tange à violação
de direitos.
No capítulo seguinte serão apresentadas as especificidades do ato
infracional no município de Timóteo-MG a partir de análises de dados da Polícia
Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil. Também serão conceituados os tipos
atos infracionais
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6– O ATO INFRACIONAL EM NÚMEROS NO MUNICÍPIO
Os dados apresentados e analisados neste capítulo foram informados pela
Polícia Militar de Minas Gerais e pela Polícia Civil. Importante ressaltar que embora
não haja um sistema informatizado das informações detalhadas sobre o ato
infracional, o trabalho de coleta manual das informações é de fundamental
importância para conhecimento da situação e proposição de ações no âmbito do ato
infracional.
6.1 Análise de dados da Polícia Militar de Minas Gerais
A PMMG forneceu dados que permitem analisar a série histórica entre 2007 e
2016. O gráfico 14 mostra a distribuição de adolescentes apreendidos em flagrante
entre os anos 2007 e 2016. A média observada no período é de 258 adolescentes
por ano. Em que pese pequenas oscilações em cada ano, há aumento real de
adolescentes apreendidos em flagrante a partir de 2009.

Gráfico 14 – Distribuição de adolescentes apreendidos em flagrante por ano –
Timóteo/MG 2007 a 2016
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Fonte: PMMG - 2017

O gráfico 15 apresenta um comparativo específico do período de 1º de janeiro
a 30 de abril nos anos de 2015, 2016 e 2017. Houve uma evolução de 14% em 2016
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comparado com 2015 e de 8% em 2017 comparado com 2016. Considerando o
períodos de 2015 a 2017, a evolução das apreensões em flagrante é de 22,5%.

98

2017
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91

2016

Gráfico 15 – Apreensões em flagrante Comparação no período de 01Jan a
30Abr Timóteo/MG - 2015 a 2017

Fonte: PMMG - 2017

A tabela 2 apresenta o envolvimento de adolescentes em ocorrências de
homicídios e roubos no ano de 2015. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais –
PMMG, o número de autores identificados significa o número de autores que embora
não tenham sido presos em flagrante, de alguma forma foram apontados como
autores dos delitos até o momento do encerramento do REDS14 ou em diligência
posterior com registro de REDS complementar (reconhecimento por foto,
apontamento por parte de testemunhas, restando, portanto, o trabalho de
investigação criminal para conclusão sobre autoria/motivação).

Tabela 2: Envolvimento de Adolescentes Infratores como autores em
Homicídios e Roubos – Timóteo/MG – 2015

14

Registro de Eventos da Defesa Social. Permite o registro dos Boletins de Ocorrência de todos os
órgãos de Defesa Social do Estado de Minas Gerais
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2015

HOMICÍDIO
CONSUMADO

HOMICÍDIO
TENTADO

ROUBO
CONSUMADO

ROUBO
TENTADO

TOTAL

QTD DE CRIMES
REGISTRADOS

18

23

211

42

294

NR DE AUTORES
ADULTOS PRESOS
EM FLAGRANTE

7

11

32

34

84

3

4

29

16

52

NR DE AUTORES
ADULTOS
IDENTIFICADOS

18

12

50

5

95

NR DE AUTORES
MENORES
IDENTIFICADOS

6

9

27

2

44

NR DE AUTORES
MENORES
APREENDIDOS EM
FLAGRANTE

Fonte: PMMG - 2017

No caso dos homicídios que totalizam 41 (somando os homicídios
consumados e homicídios tentados), foram apreendidos em flagrante 07
adolescentes, o que não é irrelevante, considerando a proporção de 17% de
adolescentes para o total de registros relativos a homicídios. Quando se analisa o
número de adolescentes identificados o percentual de adolescentes envolvidos com
relação ao total de homicídios sobe para 37%.
Com relação aos registros de roubo consumado e roubo tentado, totalizam
253 registros e 45 adolescentes apreendidos em flagrante, com a proporção de 18%
de adolescentes em relação ao total de roubos. Quando se analisa o número de
adolescentes identificados o percentual de adolescentes envolvidos com relação ao
total de roubos cai para 11%.
No geral, foram contabilizados 294 crimes registrados, nos quais 52
adolescentes foram apreendidos em flagrante e outros 44 adolescentes identificados
no envolvimento com os crimes de homicídio e roubos consumados e tentados no
ano de 2015.
A tabela 3 mostra o envolvimento de adolescentes infratores como autores
em homicídios e roubos no ano de 2016. Observa-se uma evolução de 36% no total
de crimes registrados.
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Tabela 3: Envolvimento de Adolescentes Infratores como autores em
Homicídios e Roubos – Timóteo/MG – 2016
HOMICÍDIO
CONSUMADO

2016

HOMICÍDIO
TENTADO

ROUBO
CONSUMADO

ROUBO
TENTADO

TOTAL

QTD DE CRIMES
REGISTRADOS

25

30

312

34

401

NR DE AUTORES
ADULTOS PRESOS
EM FLAGRANTE

10

12

39

17

78

5

4

29

10

48

NR DE AUTORES
ADULTOS
IDENTIFICADOS

11

23

57

8

99

NR DE AUTORES
MENORES
IDENTIFICADOS

3

4

34

4

45

NR DE AUTORES
MENORES
APREENDIDOS EM
FLAGRANTE

Fonte: PMMG - 2017

No caso dos homicídios que totalizam 55 somando os homicídios
consumados

e

homicídios

tentados,

foram

apreendidos

em flagrante

09

adolescentes, o que não é irrelevante, considerando a proporção de 17% de
adolescentes para o total de registros relativos a homicídios. Quando se analisa o
número de adolescentes identificados o percentual de adolescentes envolvidos com
relação ao total de homicídios cai para 13%.
Com relação aos registros de roubo consumado e roubo tentado, totalizam
346 registros e 39 adolescentes apreendidos em flagrante, com a proporção de 12%
de adolescentes em relação ao total de roubos. Quando se analisa o número de
adolescentes identificados o percentual de adolescentes envolvidos com relação ao
total de roubos cai para 10%.
Analisando comparativamente os dados de 2015 e 2016 pode-se afirmar que
o total de homicídios aumentou em 34%, sendo que o percentual de homicídio
consumado aumentou em 39% e o de homicídio tentado aumentou em 30% em
67

2016 quando comparados com o ano de 2015. Com relação aos registros totais de
roubos, houve uma evolução de 37% em 2016, sendo que a evolução no percentual
de roubo consumado foi de 48% e no percentual de roubo tentado, verificou-se uma
queda de 19%.
Entretanto, embora a evolução dos registros de roubos e homicídios, o
número de adolescentes apreendidos em 2016 foi inferior quando comparado ao
ano de 2015. Um dado relevante é o aumento de adolescentes apreendidos em
flagrante em casos de homicídios consumados. O número saltou de 3 em 2015 para
5 em 2016. Com relação ao número de adolescentes identificados, os números
aumentaram nos casos de roubo consumado (evolução de 25%) e roubo tentado
(evolução de 50%).

Tabela 4: Envolvimento de Adolescentes Infratores como autores em
Homicídios e Roubos – Timóteo/MG – 2017
2017 - janeiro a abril

HOMICÍDIO
HOMICÍDIO
CONSUMADO TENTADO

QTD DE CRIMES
REGISTRADOS
NR DE AUTORES
ADULTOS PRESOS
EM FLAGRANTE
NR DE AUTORES
MENORES
APREENDIDOS EM
FLAGRANTE
NR DE AUTORES
ADULTOS
IDENTIFICADOS
NR DE AUTORES
MENORES
IDENTIFICADOS

ROUBO
CONSUMADO

ROUBO
TENTADO

TOTAL

7

5

100

19

131

7

1

22

15

45

4

0

15

3

22

6

6

9

3

24

2

1

15

4

22

Fonte: PMMG - 2017

Considerando que a tabela 4 mostra o envolvimento de adolescentes
infratores como autores em homicídios e roubos apenas no primeiro quadrimestre de
2017, pode-se dizer que até aquele momento, o total de crimes de roubos e
homicídios seguiu nas mesmas proporções do ano de 2016. Tomando por base a
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média mensal de 33,4 crimes registrados em 2016, em 2017 obteve-se a média de
32,7 de crimes registrados.
Entretanto, a média de adolescentes apreendidos em flagrante aumentou de
04 (nos anos de 2015 e 2016) para 5,5 em 2017. Caso se mantenha essa tendência
por todo o ano de 2017, ter-se-á o recorde de adolescentes apreendidos em
flagrante em casos de crimes de roubo e homicídio nos últimos anos.
Relativo aos 12 registros de homicídios consumados e homicídios tentados
foram apreendidos em flagrante 04 adolescentes, com a proporção de 33% de
adolescentes para o total de registros relativos a homicídios. Quando se analisa o
número de adolescentes identificados, o percentual de adolescentes envolvidos com
relação ao total de homicídios sobe para 25%.
Com relação aos registros de roubo consumado e roubo tentado, totalizam
119 registros e 18 adolescentes apreendidos em flagrante, com a proporção de 15%
de adolescentes em relação ao total de roubos. Quando se analisa o número de
adolescentes identificados o percentual de adolescentes envolvidos com relação ao
total de roubos sobe para 16%.
Segundo a PMMG, no período de 1º de Janeiro de 2016 a 30 de Abril de
2017, a maioria das vítimas dos 32 casos de homicídios consumados e 35 casos de
homicídios tentados estão entre 18 e 25 anos (ou seja, saíram recentemente da
menor idade). Nos casos de homicídios consumados, em 16% figuraram menores
como vítimas e nos casos de homicídios tentados, em 11% figuraram menores como
vítimas.

6.2 Análise de dados da Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais forneceu dados que permitem analisar a série
histórica entre 2014 e 2016. O gráfico 16 mostra a distribuição de adolescentes
apreendidos em flagrante entre os anos 2007 e 2016. A média observada no período
é de 159 adolescentes por ano.
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Gráfico 16 - Total de atos Infracionais cometidos por adolescentes por ano –
Timóteo/MG – 2014 a 2016:

Fonte: Polícia Civil - 2017

No ano de 2015 pode-se observar uma diferença de 10% a menos com
relação a 2014. Em 2016 há uma redução de 26% de adolescentes autores de atos
infracionais encaminhados pela PMMG à Polícia Civil.
Com relação aos tipos de atos infracionais, são considerados os crimes contra
o patrimônio, crimes contra a pessoa, crimes contra a saúde pública, crimes contra a
incolumidade e paz pública e os crimes contra a administração e fé pública.
Crimes contra o patrimônio: registros de ocorrência de roubo, furto,
receptação, extorsão e dano.
Crimes contra a pessoa: os registros de homicídio, lesão corporal e ameaça.
Crimes contra a saúde pública abrangem os registros de tráfico de
entorpecentes e porte de entorpecentes para uso próprio.
Crimes contra a incolumidade e paz pública os registros de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
disparo de arma de fogo/acionamento de munição e direção perigosa de veículo.
Crimes contra a administração e fé pública: desacato, desobediência e
resistência.
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O gráfico 17 apresenta de forma geral os tipos de atos infracionais por ano de
ocorrência. Observa-se no ano de 2016 uma redução nos registros de crimes contra
a pessoa, crimes contra a saúde pública e crimes contra a incolumidade/paz pública.
Os registros de crimes contra a administração pública mantiveram-se nos mesmos
patamares nos anos de 2014 e 2016 e uma queda de 25% em 2015. A exceção é
percebida no conjunto de crimes contra o patrimônio que é responsável pela grande
maioria de registros de atos infracionais em todos os anos.
Gráfico 17 – Tipos de Ato Infracional por ano – Timóteo/MG – 2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil - 2017

Considerando que os crimes contra o patrimônio (roubo, furto, receptação e
dano ao patrimônio) constituem 28% dos atos infracionais cometidos pelos
adolescentes no município, conforme os dados apontados pelo serviço de Medidas
Socioeducativas no capítulo 5, gráfico 11. A seguir será apresentado o detalhamento
desse tipo de ato infracional nos anos de 2014, 2015 e 2016.
O gráfico 18 apresenta a evolução por ano dos percentuais de atos
infracionais contra o patrimônio em relação ao total de crimes. Nota-se que embora
em 2015 houvesse uma redução no número total de ocorrências de ato infracional,
houve um pequeno aumento de 1% neste tipo de crime e em 2016 houve o aumento
de 13%.
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Gráfico 18 – Percentual de atos contra o patrimônio em relação ao total de atos
infracionais por ano- Timóteo/MG 2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil - 2017

O gráfico 19 apresenta os crimes de roubo, furto, receptação e dano por ano.
Observa-se que os números totais de ocorrência mantêm-se numa linearidade ao
longo dos três anos, mas há que se ressaltar a grande concentração nos crimes de
roubo e furto que aumentaram de forma significativa e o percentual que representam
em comparação os outros crimes contra o patrimônio. Do total de registros em 2014,
66% foram furtos, 12% roubos, 11% receptação e 11% danos. Em 2015, embora
uma queda de 8% nos registros de crimes contra o patrimônio, os registros por
roubos aumentaram em 300% em comparação ao ano de 2014. Em 2016, houve
uma evolução em 11% sobre o total de crimes contra o patrimônio, com destaque
para aumento em 32% para os casos de furtos e em 83% os casos de receptação.
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Gráfico 19 - Atos Infracionais contra o patrimônio por ano – Timóteo/MG 2014
a 2016

Fonte: Polícia Civil - 2017

O segundo tipo de ato infracional com alta frequência tem sido os crimes
contra a saúde pública, que refletem um grave problema da sociedade brasileira em
especial no que toca uso e tráfico de entorpecentes que envolvem crianças,
adolescentes e jovens. O gráfico 20 mostra a evolução desse tipo de crime em
relação ao total de ocorrências de ato infracional entre 2014 e 2016:
Gráfico 20 - Percentual de atos contra a saúde pública em relação ao total de
atos infracionais por ano- Timóteo/MG 2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil – 2017

73

No capítulo 5 em que são descritas as especificidades do ato infracional a
partir das informações e registros do Serviço de Medidas Socioeducativas de
Timóteo - MG, no gráfico 11 é apontado o tráfico de entorpecentes como 22% dos
atos infracionais cometidos por adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa. A partir das informações a seguir, é possível notar que tão grave
quanto as situações de ato infracional por tráfico de entorpecentes, são os atos por
porte de entorpecentes para uso próprio.
Gráfico 21 – Atos infracionais contra a saúde pública- Timóteo/MG - 2014 a
2016

Fonte: Polícia Civil – 2017

Observa-se que do total de atos contra a saúde pública em 2014, 53% eram
referentes ao tráfico e 47% referentes ao porte de entorpecentes para uso próprio.
Enquanto os percentuais de tráfico diminuem em 2015 e 2016, os percentuais de
porte de entorpecentes para uso próprio elevam-se para 60% em 2015 e para 64%
em 2016. Tal contexto chama a atenção para a situação da dependência química
entre adolescentes e jovens do município.
Com relação aos atos infracionais contra a incolumidade e paz pública, eles
ocupam o 3º lugar no ranking de atos infracionais segundo os dados informados pela
Polícia Civil. No ano de 2014 o percentual foi de 20% em relação ao total de atos
infracionais e nos anos de 2015 e 2016 seguiu a tendência de diminuição, atingindo
a marca de 16% e 9% respectivamente, conforme o gráfico 22.
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Gráfico 22 - Percentual de atos contra a incolumidade e paz pública em relação
ao total de atos infracionais por ano- Timóteo/MG - 2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil – 2017

No ano de 2014, 58% dos registros de ocorrências de atos contra a
incolumidade e paz pública eram referentes à direção perigosa de veículos. Em
2015 esse percentual mantém-se nos 58% e em 2016 reduziu-se a 25%.
Os atos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão em 2º lugar
neste grupo de atos infracionais. Em 2014 representavam 20% dos atos contra a
incolumidade e paz pública, em 2015 houve uma evolução para 31% e em 2016
chegou-se a 41%, conforme o gráfico 23.
Gráfico 23 - Atos infracionais contra a incolumidade e paz pública Timóteo/MG - 2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil – 2017
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A posse irregular de arma de fogo de uso permitido representou 17% dos atos
contra a incolumidade e paz pública em 2014, 8% em 2015 e 33% em 2016. Os atos
de disparo de arma de fogo representaram 6% em 2014, 4% em 2015 e 0% em
2016, com nenhuma ocorrência.
Por último, os atos infracionais contra a administração e fé pública ocorreram
com menor freqüência e representam 7% do total de atos infracionais em 2014, 6%
em 2015 e 9% em 2016. Dentre os atos de desobediência, desacato e resistência,
os atos de desacato são os que aparecem com maior freqüência, conforme o gráfico
24.
Gráfico 24 - Atos infracionais contra a administração e fé pública - Timóteo/MG
2014 a 2016

Fonte: Polícia Civil – 2017

Em 2014 os atos de desacato representaram 83% dos atos infracionais contra
a administração e fé pública daquele ano. Em 2015 o percentual cai para 44% e em
2016 para 33%. Os atos de desobediência e de resistência aparecem em escalas
inferiores conforme o gráfico 24.
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6.3 Algumas reflexões sobre o ato infracional e o perfil dos adolescentes
A partir da análise comparativa dos dados apresentados pelo Serviço de
Medidas Socioeducativas, pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela Polícia Civil de
Timóteo MG, é possível notar a seguinte situação descrita na tabela 5.
Tabela 5- Adolescentes autores de Ato Infracional por órgão do SGD segundo
o ano de ocorrência – Timóteo/MG 2014 a 2016
Órgão do SGD

2014

2015

2016

Polícia Militar -

307

243

289

Polícia Civil

181

163

134

Serviço de Medidas
13
11
Socioeducativas
Fonte: elaborado a partir de dados da PMT, PMMG e Polícia Civil 2017.

14

Observa-se que existe uma queda de adolescentes que são encaminhados à
Polícia Civil após a ocorrência do ato infracional com relação ao total de
adolescentes apreendidos. Analisando em percentuais, chegaram à Polícia Civil
59% dos adolescentes apreendidos em 2014, 67% em 2015 e 46% em 2016.
Em seguida tem-se o número de adolescentes encaminhados pelo Poder
Judiciário para o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto.
Notadamente, em números bastante inferiores conforme a tabela 5.
Relativo ao perfil dos adolescentes, 59% está na faixa dos 16 aos 18 anos de
idade, o que serve de indicativo para o poder público municipal em termos de
planejamento de políticas públicas. Ainda referente à idade, 12% têm idade entre 19
e 21 anos e cometeram o ato infracional antes de completarem 18 anos. Tal fato
expõe a morosidade do processo desde a apreensão em flagrante do adolescente
até o cumprimento da medida socioeducativa.
Importante considerar que não são todos os casos de ato infracional
registrados em inquérito policial que se transformam em ação judicial. A aplicação
da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade se dá mediante avaliação do Juiz. Ademais, os prazos para o
sentenciamento são extensos. Em que pese a falta de exatidão dos números obtidos
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pelas Polícia Civil e Militar15, é nítida a discrepância entre os órgãos e a falta dos
dados do Sistema Judiciário comprometem a qualidade da análise.
Conforme descrito no item 5.3 sobre o sistema de segurança em Timóteo, a
ausência de dados e informações sistematizados que traduzam a realidade das
infrações dificulta a coleta mais apurada de informações que poderiam possibilitar a
realidade do município quanto ao ato infracional. Outra questão é a não divulgação
do fluxograma adotado pelas polícias civil e militar logo após o flagrante, o que
dificulta uma análise mais aprofundada dos números aqui apresentados.
Com relação ao Sistema de Justiça, embora a existência formal de uma
estrutura organizacional e o esforço para o atendimento às necessidades da
criança e do adolescente, a morosidade desse sistema devido ao acúmulo de
atividades; ao fato da Vara existente acumular a área criminal e a da infância e
juventude; falta de priorização da infância e juventude; pouca integração entre o
judiciário e outros órgãos do Sistema de Justiça, bem como a ausência da
sistematização dos dados também no Judiciário, dificultam o diálogo entre os
atores do SGD rumo à efetivação do SMSE.
Sobre a questão da dependência química, embora o alto percentual de
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em uso de substâncias
psicoativas, a administração pública não dispõe, até o momento, de ações de
prevenção e tratamento.
Sobre a condição de pobreza que afeta a grande parte das famílias, verificouse que 69% das famílias possuem renda familiar de até dois salários mínimos,
evasão escolar, em que 80% dos adolescentes estão fora da escola, 22% de
famílias monoparentais, drogadição, em que 56% dos adolescentes relatam uso de
substâncias psicoativas, dentre outros problemas, apontam para a discussão de
propostas que considerem tais problemas estruturais.
A análise mais aprofundada sobre o contexto do atendimento do adolescente
infrator aqui apresentado depende da participação de todos os envolvidos para que
os dados sejam interpretados e permitam além do conhecimento da situação, a
reflexão coletiva e a proposição de ações com vistas à garantia de direitos. Após o

15

A Polícia Militar informa o quantitativo de adolescentes apreendidos em flagrante e a Polícia Civil informa o
quantitativo de atos inflacionais.
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detalhamento dos atos infracionais em Timóteo - MG, o capítulo a seguir irá abordar
sobre o cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado.
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7– O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO
FECHADO
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo a aplicação de
medida socioeducativa em meio fechado. No caso dos adolescentes do município de
Timóteo - MG, eles são encaminhados para o Centro Socioeducativo de Ipatinga –
MG.
Prevista no artigo 121, a internação priva o adolescente da liberdade. Por ser
mais rigorosa, caberá a sua aplicação somente quando se tratar de ato infracional
cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no
cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta.
Os adolescentes cumprem a medida em centros socioeducativos, onde os
jovens recebem atendimento individualizado nas áreas de psicologia, serviço social,
pedagogia, terapia ocupacional, medicina, enfermagem, odontologia e direito. A
internação pode durar de seis meses a três anos, não podendo se prolongar a esse
período.
A Região Metropolitana do Vale do Aço conta com uma unidade de Centro
Socioeducativo no município de Ipatinga que foi inaugurada em 2014, tendo sido
implantada anteriormente no município de Açucena provisoriamente. A capacidade
de atendimento é de quarenta adolescentes.
Atualmente apenas um adolescente de Timóteo - MG, com 14 anos, encontrase internado no Centro Socioeducativo de Ipatinga. Desde 2016 até junho de 2017,
foram internados na unidade outros dez adolescentes do município. Do total de 11
adolescentes internados no período 2016/2017, 55% praticaram homicídio e 45%
roubo. Relativo à idade, 20% (o equivalente a 2 adolescentes) possuem 14 anos e
80% possuíam idade entre 16 e 18 anos quando ainda estavam internados. 16
Sobre os adolescentes que recebem a aplicação da medida de internação, a
equipe técnica do CREAS/SMSE relata que apenas tem conhecimento quando são
acionados pelo Centro Socioeducativo para contra referência no âmbito da
16

Foi informado pelo Centro Socioeducativo de Ipatinga MG as datas de nascimento e desligamento. Não se
dispunha, durante a elaboração deste material, da data e o período da internação, o que impediu informar com
precisão a idade dos adolescentes no momento da aplicação da medida.
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assistência social. O ideal seria a informação sobre a internação chegar ao
CREAS/SMSE quando da internação para que a família seja acompanhada e
preparada para o retorno do adolescente após o período de privação de liberdade,
cumprindo com a diretriz de resgate do convívio familiar, preconizado no
atendimento socioeducativo.
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8 - AVALIAÇÃO DO SMSE NA PERSPECTIVA DOS ADOLESCENTES
Com o objetivo de investigar a percepção dos adolescentes em relação ao
cumprimento da medida socioeducativa, foi realizado um grupo focal com aqueles
que se encontram atualmente em acompanhamento pelo serviço. A ideia inicial era
realizar também os grupos com familiares e ainda com os adolescentes egressos e
seus familiares para avaliação de impacto do serviço. Entretanto, devido a
dificuldades de localização e contatos telefônicos, foi possível a realização de
apenas um grupo focal.
8.1 Metodologia
A atividade foi realizada no dia 18 de maio de 2017, às dezesseis horas pela
coordenação da Fundação Emalto e a assessoria técnica de elaboração deste
plano, na sede do CREAS. O convite foi realizado via contato telefônico, haja vista
tentativas de visitas domiciliares sem sucesso. Dos vinte adolescentes, três foram
excluídos do convite em função de participação em gangues rivais e do risco
iminente de conflitos e agressões. Dos dezessete adolescentes que seriam
convocados via contato telefônico, apenas três compareceram ao grupo. Ressaltase que muitos já haviam mudado o número de telefone.
Quanto aos equipamentos utilizados, o gravador de voz foi considerado
indispensável e a sua utilização foi condicionada à expressa permissão dos
adolescentes. Também foram registradas as falas e comentários para que fossem
analisadas juntamente com o conteúdo gravado e considerados na análise.
Inicialmente os adolescentes preencheram uma lista de presença e as duas
facilitadoras deram as boas vindas e falaram sobre a elaboração do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo:
✓ A instituição responsável pelo trabalho, no caso Fundação EMALTO; os objetivos
do diagnóstico e os benefícios que poderão dele advir;
✓ A apresentação das facilitadoras do grupo e suas funções, agradecimento pela
presença;
✓ Caráter voluntário da participação e também nas falas e como estas serão bemvindas, a não existência de respostas "certas" ou "erradas";
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✓ Regras de funcionamento do grupo; pedido de permissão para gravação das falas,
aviso sobre as anotações notas para enriquecer a pesquisa e viabilizar a análise e
falado sobre o sigilo.

Após as apresentações dos adolescentes, foi seguido o seguinte roteiro, que foi
adaptado da “Pesquisa análise da dinâmica de funcionamento dos programas e da
execução do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida — LA e Prestação de Serviços
à Comunidade — PSC)” (IBAM, 2014).
Ø Vocês já conheciam o serviço de medidas socioeducativas, antes de
participarem? O que vocês ouviam falar do serviço?
Ø O que vocês destacariam como as principais qualidades?
Ø O que vocês destacariam como as principais dificuldades?
Ø Quais são as suas sugestões para o aperfeiçoamento do serviço?
Ø Como vocês avaliam os serviços e as atividades para as quais vocês foram
encaminhados? Fale um pouco sobre elas?
Ø Como sua família apóia você neste processo de cumprimento de medidas?
Ø Como outras pessoas próximas a vocês, além de sua família (vizinhos,
amigos, professores) vêem a sua participação na medida socioeducativa?
Ø Cada um de vocês, fale sobre um sonho que você gostaria de realizar no
futuro próximo? O que você está vivenciando no cumprimento da medida
socioeducativa vai te ajudar na realização desse sonho?
Ø Fale em uma palavra ou frase como foi participar desse grupo.

8.2 Resultados

Qual o tipo de medida que vocês cumprem e onde?
Relatos
Adolescente 1: “Tipo
assim, eu tenho que ir
na Igreja velho, ir na
igreja e ajudar o
pessoal la´(...);
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Aspectos
positivos

Pontos fracos

Recomendações

Os adolescentes
percebem que o
serviço prestado

Os três adolescentes de
início não entenderam
quando perguntados
sobre a Prestação de
Serviços à Comunidade
ou Liberdade Assistida.

Viabilizar encontros mais
frequentes entre os
adolescentes e o SMSE
para estreitamento de
vínculos entre a equipe e

Adolescente 2: –Eu
presto serviço no
CRAS;

é útil à instituição.

Adolescente:3 “Ele já
terminou. Trabalhou
onde fica aqueles
carros da prefeitura ali.
(a mãe prontamente
respondeu pelo filho).

Percebido total
desconhecimento sobre
os dois tipos de medidas.
Apenas sabiam falar o
que faziam. A mãe que
estava com o filho e
embora com
recomendações para que
não respondesse pelo
filho, não sabia o tipo e
nem o nome do local
onde o filho cumpriu a
medida socioeducativa.

os adolescentes.

Vocês já conheciam o serviço de medidas socioeducativas, antes de participarem? O que
vocês ouviam falar do serviço?
Relatos

Apenas um
relatou conhecer
um amigo que
cumpriu medidas.

Aspectos positivos

Não foi identificada
uma percepção ruim
do SMSE.

Pontos fracos

Recomendações

Desconhecimento acerca
do cumprimento da
medida anterior ao
cometimento do ato
infracional.

Ampliar a divulgação do
serviço de cumprimento
de medida
socioeducativa em meio
aberto através de
campanha publicitária ou
de outras estratégias.

Vocês foram encaminhados para o cumprimento da medida socioeducativa. O que vocês
esperavam, o que vocês sentiram?
Relatos
Aspectos positivos
Pontos fracos
Recomendações

Adolescente 1 Adolescente 2- “Ah,
eu não sei nem
explicar não. Não, eu
pensei assim, tipo, é
uma oportunidade de
emprego, entendeu?
Questionado: Houve
uma frustação? Ele
responde: “É...”
Adolescente 3
silêncio (a mãe fala
outras questões
relacionadas .
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A expectativa de um
trabalho através do
SMSE é
considerada um
aspecto positivo.

Ausência de serviços
no âmbito da
preparação para o
mundo trabalho;
Falta perspectiva para
os jovens.

Discutir a provisão de
serviços para
adolescentes e jovens.

O que vocês destacariam como as principais qualidades?
Relatos
Adolescente 1 –
“As meninas
fazem de tudo
para ajudar a
gente a melhorar
de vida. O
tratamento lá é
ótimo. Na igreja
também o pessoal
quer sempre
ajudar (...)
Consigo cumprir
sábado manhã,
domingo manhã e
domingo noite”.

Aspectos positivos

Os adolescentes
consideram positivo o
tratamento recebido
pela equipe do CREAS.

Pontos fracos

Ausência de atividades
que envolvam mais o
adolescente no
cumprimento da MSE.

Recomendações

Potencializar o
acompanhamento familiar
junto aos adolescentes do
SMSE e suas famílias, no
sentido mostrar aos
adolescentes as
possibilidades de projeto
de vida.
Fazer gestão junto aos
responsáveis para
consolidação de ofertas
no âmbito da formação
educacional, capacitação
para o mundo do trabalho
e prática de esportes.

Cumpre a rotina,
nunca teve
problema.
Adolescente 2:
Não tenho muito o
que reclamar...
dão explicação a
gente... ajuda
bastante...”
Adolescente 3:
Silêncio... Não.

O que vocês destacariam como as principais dificuldades?
Relatos
Adolescente 1 –
“Não vi nenhuma
dificuldade nem aqui
nem na Igreja. Na
igreja a maioria das
pessoas nem sabe
que eu tô lá fazendo
isso não. Não
chegou a acontecer
preconceito nenhum
não. Só a cúpula da
Igreja sabe da minha
situação;
Adolescente 2- “O
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Aspectos positivos

Pontos fracos

Recomendações

O cumprimento da
medida
socioeducativa não foi
apontado como
negativo ou ruim, o
que pode ser
considerado positivo.

Relativo ao SMSE, ao
serviço ofertado não
foram identificados por
eles dificuldades, com
exceção do
adolescente 2 que
novamente menciona
sobre sua carga
horária. Foi esclarecido
que o Juiz quem
determina o prazo e a

Promover o
empoderamento dos
adolescentes de forma
que consigam se auto
avaliar e compreenderem
os processos sociais.

carga horária da PSC.

ruim para mim é só
horário,
entendeu...Tem
gente que faz duas
horas e meia e eu
faço quatro horas,
de oito ao meio dia.
O ruim para mim é
só isso”
Adolescente 3 –
Silêncio

Quais são as suas sugestões para o aperfeiçoamento do serviço
Relatos

Aspectos positivos

Pontos fracos

Recomendações

Adolescente 1 –
“nada...”
Adolescente 2- “o meu
horário”

Sobre isso não
foram identificados.

Adolescente 3 –
silêncio (a mãe fala
outras questões

Os adolescentes não
conseguem elaborar
sobre os pontos a
serem melhorados no
SME mesmo porque
falam muito pouco
sobre isso.

Abordar sobre o SMSE e
seus objetivos e
possibilidades durante os
atendimentos que
deveriam se dar com
mais frequência. Relatam
ir ao serviço uma vez ao
mês.

Vocês tiveram o apoio da família para o cumprimento da medida socioeducativa?
Relatos
Adolescente 1 – “Tive
sim, meu pai sempre
me chamando e
lembrando dos
horários”.
Adolescente 2 - Tive
também.. minha mãe
sempre fala mesmo:
não falta não! Não
tem jeito rsrsrs e eu
até hoje não faltei
não.
Adolescente 3 –
silêncio
(mãe) Sim, olha eu
aqui , sempre estou
aqui acompanhando.
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Aspectos positivos

Os adolescentes se
implicam
afetivamente com
suas famílias.

Pontos fracos

Papel da família
identificado e
reduzido à ação de
fiscalização quanto à
frequência e
cumprimento de
horários.

Recomendações

Fortalecer os vínculos
entre a equipe
CREAS/SMSE com as
famílias dos
adolescentes.

Cada um de vocês, fale sobre um sonho que você gostaria de realizar no futuro próximo?
Relatos

Aspectos positivos

Pontos fracos

Recomendações

Adolescente 1 Fazer faculdade de
história porque é
uma coisa que eu
gosto, que é
estudar história.
Adolescente 2 –
Trabalhar né...
tenho dois filhos e
a gente precisa
trabalhar. Só
trabalhar mesmo.

A ambição construtiva
como por exemplo
trabalhar e fazer uma
faculdade.

Muito embora a
manifestação do
desejo referente à
estudo e trabalho, não
conseguem relacionar
isso de forma direta
com o cumprimento
da medida
socioeducativa.

Abordar o tema durante
os atendimentos;
Potencializar a oferta de
serviços de forma a tornar
possível os
encaminhamentos para
cursos.

Adolescente 3 –
“Trabalhar”.

De forma geral, foi positiva a participação dos adolescentes no grupo focal e
percebeu-se que embora saibam falar muito pouco do serviço de acompanhamento,
há o potencial construtivo neles. Pode-se considerar extremamente positivo o sonho
de cursar uma faculdade no caso do Adolescente 1 e quanto ao Adolescente 2, de
trabalhar e prover o sustento do filho, visto que ele tem introjetado o papel e função
de pai. Tais questões podem e devem ser exploradas durante os atendimentos.
Um aspecto a ser considerado que é um grande entrave ao serviço de
cumprimento de medida socioeducativa em Timóteo – MG é a ausência de cursos
de qualquer natureza, seja de informática básica, seja de qualificação ou formação
profissional para os quais os adolescentes pudessem ser encaminhados. A ausência
de projetos na área de esporte, cultura e lazer também constituiriam possibilidades
de trabalho.
Neste sentido, a equipe técnica não dispõe de retaguarda institucional no que
se refere à provisão de serviços, o que exige um esforço ainda maior na elaboração
de uma proposta de trabalho que seja atraente ao público atendido, em termos de
temática a ser trabalhada nos atendimentos individuais e em grupo e nas
articulações a serem estabelecidas junto à rede socioassistencial a fim de que se
cumpra os objetivos do serviço de criar condições para a construção e reconstrução
de projetos de vida que visem a ruptura com a prática do ato infracional, contribuir
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para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as
possibilidades de construção de autonomias e possibilitar o acesso e oportunidades
para a ampliação do acesso informacional e cultural e o desenvolvimento de
habilidades e competências.
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9 - Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de
Timóteo - MG
A elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de
Timóteo/MG desde a sua concepção, discussão do diagnóstico e planejamento das
ações, contempla as seguintes diretrizes, que foram devidamente discutidas e
contextualizadas no âmbito do município em reunião realizada no dia 12 de Abril de
2017 com toda a Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo:
a) Garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os
parâmetros do SINASE;
b) Focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados com
os

adolescentes

e

famílias,

consubstanciados

em

Planos

Individuais

de

Atendimento;
c) Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa e de suas famílias;
d) Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto;
e) Criar mecanismos que previnam e medeiem situações de conflitos e estabelecer
práticas restaurativas;
f) Garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que requerer;
g) Garantir a oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização, às
atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na articulação
da rede, em meio aberto e semiliberdade;
h) Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular como estudantes e
reconhecendo

a

escolarização

como

elemento

estruturante

do

sistema

socioeducativo;
i) Garantir o acesso à programas de saúde integral;
j) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida
socioeducativa;
k) Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão compartilhada
entre as três esferas de governo, através do mecanismo de cofinanciamento;
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l) Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º, da Lei Federal
nº 12.594/2012);
m) Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação continuada;
n) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida
socioeducativa;
o) Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão compartilhada
entre as três esferas de governo, através do mecanismo de cofinanciamento;
p) Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º, da Lei
Federal nº 12.594/2012);
Cumpre mencionar a importância de cada uma das diretrizes para a
efetividade do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo de Timóteo-MG. A
partir da discussão sobre cada uma delas é que foram elaboradas as ações com
seus respectivos objetivos e prazos de execução em cada um dos eixos operativos a
seguir.
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Eixo 1: Gestão do Sistema Socioeducativo
AÇÃO

OBJETIVO

Implementar as ações previstas no Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo e no
Plano Decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes.
Disponibilizar o acesso ao Sistema Nacional
de informações sobre o atendimento
socioeducativo – SIPIA para todo sistema de Implantar o Sistema Municipal de Atendimento
Garantia de Direitos, bem como sua Socioeducativo
(em
cumprimento
ao
operacionalização
efetiva,
conforme estabelecido no Artigo 5º lei SINASE).
orientação nacional.
Sensibilizar, mobilizar e adequar as
entidades assistenciais, hospitalares, escolas
e outros estabelecimentos congêneres, bem
como programas Governamental e Não
Governamental para fortalecimento do
Sistema, mediante assinatura do Instrumento
de Cooperação (Termo de Compromisso
(Em cumprimento ao estabelecido Artigo 14
e artigo 13 /I da Lei do SINASE).
Estabelecer uma agenda de reuniões
ampliadas para implementação do Sistema
Municipal com foco no planejamento e Consolidar processos de articulação
desenvolvimento conjunto de estratégias de intersetorial, contribuindo para a qualificação
atendimento.
do atendimento e trabalho em rede. (Em
Realizar
capacitações,
reuniões
de cumprimento ao estabelecido no Artigo 8º da
planejamento,
encontros
temáticos, Lei do SINASE).
campanhas socioeducativas, eventos de
sensibilização, orientação social e publicação
do Plano.
Elaborar e padronizar de protocolos e fluxos
de informação e atendimento para a
socioeducação de forma intersetorial.
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RESPONSÁVEIS

PRAZO

Sec. de Assistência Social

Curto

Sec. de Assistência Social
(vigilância socioassistencial) e
CREAS.

Médio

Secretarias de Assistência
Social, Saúde e Educação
/CMAST/ CMDCA Municipais
/Poder Judiciário

Ação permanente

Secretarias
de
Assistência
Social, Saúde e Educação /
CMDCA /

Curto

Sec. de Assistência Social /
CMDCA

Ação permanente

Secretaria
Municipal
de
Assistência Social / CREAS /
demais políticas públicas

Curto /
Médio

Normatizar para incentivo financeiro, com
recursos oriundos do FIA, às entidades
parceiras, contendo suas obrigatoriedades
com os atendimentos das demandas da rede
de proteção socioassistencial.
Destinar recursos, garantido em lei, no
Implantar e implementar a política de
orçamento da Secretaria de Assistência
financiamento do SINASE para alcance do
Social e desenvolvimento de mecanismos de estabelecido nos Artigo 25, 27, 31 da
controle de sua adequada utilização.
Lei 12.594).
Instituir Comissão Intersetorial para
Monitorar e avaliar o Plano Municipal de
monitoramento e avaliação da execução das
Atendimento Socioeducativo
ações propostas no Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo, com
estabelecimento de mecanismos de
acompanhamento e avaliação das atividades
programadas e ações desenvolvidas no
âmbito do SINASE.
Confeccionar material gráfico
Realizar campanhas publicitárias para
(banner/folder/cartaz/ cartilha), com
divulgação e sensibilização sobre o sistema
distribuição para os órgãos públicos e
Socioeducativo
privados da rede de proteção à crianças e
adolescentes.
Capacitar permanente das equipes das
Capacitar os operadores do Sistema de
unidades públicas e privadas para o
Atendimento Socioeducativo
atendimento dos adolescentes e seus
familiares.

CMDCA / CREAS

Articular e estabelecer com as demais
políticas setoriais estratégias para realização
de trabalho com base na socioeducação.
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Curto

Secretaria de Assistência Social
/ CMAST / CMDCA

Secretaria de Assistência Social
/ CMDCA / CMAST / Poder
Judiciário / Ministério Público /
Conselho Tutelar / Poder
Legislativo Municipal

Médio

Curto

Secretaria de Assistência Social
/ CMDCA / Secretaria de
Comunicação Social

Ação permanente

Secretarias
de
Assistência
Social, Saúde e Educação

Ação permanente

Secretaria de Assistência Social
/ CMDCA

Ação permanente

Eixo 2: Qualificação do Atendimento
AÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEIS

Ofertar espaço físico (CREAS) de fácil localização,
com condições de acessibilidade, recursos humanos
e materiais suficientes para a garantia da qualidade
do atendimento.

Secretaria de Assistência Social

Qualificar a equipe técnica, de forma contínua, para o
aprimoramento do atendimento com vistas a alcançar
a responsabilização do adolescente no cumprimento
das medidas socioeducativas.

Secretaria de Assistência Social /
CREAS

Pactuar, com o adolescente e sua família, Plano
Individual de Atendimento – PIA, que possibilite sua
inserção nas atividades, programas e projetos das
políticas de Saúde, Educação e Assistência Social,
dentre outros.

Curto Prazo

Garantir a qualidade do atendimento do
Serviço de Medidas Socioeducativas aos
adolescentes autores de ato infracional e
suas famílias.

Ação Permanente

CREAS
Ação Permanente

Consolidar a parceria do Serviço de Medidas
Socioeducativas com o SGD (Polícia Civil, Polícia
Militar, Ministério Público, Poder Judiciário) e
entidades parceiras visando a efetivação do
cumprimento da medida socioeducativa.

CREAS

Fomentar a participação da família no
acompanhamento do adolescente em cumprimento
de medidas, buscando o entendimento de sua
importância na ressignificação de valores para a vida
pessoal e social.

CREAS

Elaborar formulários que contemplem as expectativas
do adolescente no momento do acolhimento no
SMSE, bem como sua avaliação após o período de
cumprimento da medida.

CREAS
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PRAZO

Curto Prazo

Ação Permanente

Ação Permanente

Cadastrar e selecionar instituições/Entidades
parceiras para ampliação de espaços de prestação
de serviço à comunidade.

Secretaria de Assistência Social/
CMDCA

Ação permanente

Proporcionar orientação técnica permanente para os
funcionários das entidades parceiras.

Secretaria de Assistência Social /
CREAS / CMDCA

Ação permanente

Secretaria de Assistência Social /
CREAS / CMDCA

Ação permanente

Elaborar projeto político pedagógico definindo os
objetivos e metas do Serviço de Medidas
Socioeducativas, bem como as ações para alcançálos.

Secretaria de Assistência Social /
Secretaria de Educação / CMDCA

Curto Prazo

Elaborar a proposta socioeducativa que envolva os
serviços da rede de atendimento para a oferta de
atividades de integração social e/ou capacitação
profissional e atividades de apoio integral à família
dos socioeducandos. (artigo 11/I da Lei do SINASE)

Secretaria de Assistência Social /
CMDCA

Médio Prazo

Ofertar preparação para a inserção no mundo do
trabalho - através de oficinas, cursos, testes
vocacionais - considerando as especificidades de
cada adolescente.

Secretaria de Assistência Social /
Secretaria de Educação / Sistema
“S”

Estimular a integração da rede de atendimento e
promover a mobilização dos Conselhos Municipais
(Direitos da Criança e do Adolescente, Assistência
Social, Pessoa com Deficiência, Saúde, Educação,
entre outros) quando se tratar de entidades inscritas.

Ofertar cursos de qualificação profissional para
inserção dos adolescentes em cumprimento de MSE.

Elaborar projetos de mobilização visando o incentivo
ao trabalho
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Adequar e organizar as ações executadas
pela rede de atendimento com vistas a
garantir a efetividade do atendimento
socioeducativos nos parâmetros da Lei do
SINASE.

Garantir a capacitação do adolescente para
o acesso ao mundo do trabalho.

Secretaria de Assistência Social /
Secretaria de Educação / Sistema
“S”
Secretaria de Assistência Social /
CREAS / CRAS

Médio Prazo

Curto Prazo /
Ação permanente
Curto Prazo/
Ação permanente

Contratar profissionais técnicos em quantidade e
formação que esteja em conformidade com as
normas de referência do Sistema e dos conselhos
profissionais e com o atendimento socioeducativo a
ser realizado.

Garantir equipe técnica interdisciplinar
exclusiva do Serviços Medidas
Socioeducativas, de acordo com os
parâmetros estabelecidos no Art.12 da Lei
SINASE e na NOB/RHSUAS.

Secretaria de Assistência Social
Curto Prazo

Inclusão no PIA de intervenções a serem
Secretaria de Saúde
trabalhadas com adolescente que apresente indícios
de transtorno mental e com dependência de álcool e
outras drogas, na ótica da terapêutica a ser adotada.
Criar estratégias de sensibilização com os
Secretaria de Saúde
profissionais da Saúde para o atendimento do
público-alvo SINASE, sensibilizando ao atendimento Prover atenção integral à saúde do
humanizado a partir da entrada no serviço,
adolescente no Sistema de atendimento
garantindo a adesão do adolescente e família ao
Socioeducativo conforme diretrizes
atendimento.
estabelecidas no Artigo 60 da Lei 12.594 de
Criar oficinas terapêuticas como meio de auxiliar no 18/01/2012
Secretaria de Saúde
acompanhamento dos adolescentes.
Designar equipe técnica multidisciplinar para avaliar
o adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa que apresente indícios de transtorno
mental. (Artigo 64 da Lei do SINASE).

Secretaria de Saúde

Garantir a inclusão da família no acompanhamento
do PAIF tendo como prerrogativa a referência e
contrarreferência do PAEFI e serviço LA /PSC.

Secretaria de Assistência Social /
CRAS
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Ação permanente

Ação permanente

Curto Prazo/
Ação permanente

Efetivar os princípios básicos da Política de
Expandir a oferta de atividades culturais, esportivas e Assistência Social em relação ao
Secretaria de Assistência Social /
atendimento socioeducativo
de lazer com vistas à garantia da inserção dos
CRAS
socioeducandos no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo Familiar e Comunitário.
Promover interface com as demais políticas públicas
com vistas ao atendimento integral das necessidades
do adolescente em cumprimento de medidas e sua
família.

Ação permanente

Secretaria de Assistência Social /
CRAS / CREAS

Ação permanente

Ação permanente

Ação permanente

Garantir que os adolescentes possam ser inseridos
na rede pública de ensino, numa proposta de
correção de fluxo e na perspectiva da educação
integral, em qualquer período do ano.

Criar e desenvolver Projetos que promovam o
fortalecimento dos vínculos entre os adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas,
realizando ações que elevem a autoestima dos
alunos e melhorem as relações interpessoais.

Garantir o atendimento de 100% dos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas na rede
educacional.

Elaborar e implementar plano de trabalho
conjunto, para o oferecimento de cursos
de qualificação profissional aos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas.

Incentivar a participação dos alunos em exames de
certificação do ensino fundamental e médio
(CESEC, Enceja, Sistema S, etc)

Orientar 100 % dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas
e suas famílias, das possibilidades
oferecidas para conclusão de níveis de
ensino e/ou encaminhamento à Educação
de Jovens e Adultos.

Garantir que todos(as) os(as) profissionais da
educação conheçam o SINASE, de modo a
favorecer o desenvolvimento de ações educativas
éticas e políticas visando fortalecer o compromisso

Incluir na política de formação continuada
dos(as) profissionais da educação da
Rede pública de Ensino e dos membros
do Conselho Escolares a temática do
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Ação permanente

Secretaria de Educação

Ação permanente

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria Municipal de Educação

Ação permanente

Garantir a frequência dos alunos a pelo
menos 75% das aulas.

Sensibilizar e mobilizar as famílias dos
adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas para que participem mais
efetivamente, como corresponsáveis, da educação
dos filhos e assumam com a escola o
enfrentamento dos desafios que surgem ao longo
do processo.
Promover parcerias entre o poder público, os
setores produtivos e as organizações não
governamentais, para o oferecimento de cursos de
qualificação profissional aos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Educação

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Educação
Médio prazo

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Educação
Ação Permanente

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Educação

Ação Permanente

com a dignidade humana, inclusão e justiça social.

Incentivar a participação dos adolescentes nos
programas e projetos culturais oferecidos pelas
escolas, com inclusão das ações no PIA.
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SINASE.
Promover em todas as escolas,
atividades de desenvolvimento e estímulo
às habilidades esportivas e culturais, no
turno e contra turno, ou na educação
integral, conforme o caso.

Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Educação
Ação Permanente

EIXO 3: Participação Cidadã e Autonomia do Adolescente
AÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEIS

CMDCA- Conselho Municipal dos
Direitos das Crianças e
Propiciar a participação dos adolescentes do
Adolescentes/
sistema socioeducativo e suas famílias em
Secretaria de Educação/
discussões, inserções em conselhos e participação Secretaria de Assistência Social
social
Criar por meio dos Conselhos de direitos uma
CMDCA- Conselho Municipal dos
comissão permanente para tratar de participação e
Direitos das Crianças e
mobilização juvenil e familiar para o fortalecimento
Adolescentes
do protagonismo.
Garantir a participação dos adolescentes e
CREAS- Centro de Referência
familiares em pré- conferências e conferências de
Especializado da Assistência Social
políticas públicas.
Separar a Educação de Jovens e Adultos- EJA por
território.
Garantir o direito à educação para os adolescentes Secretaria de Educação
em cumprimento de medida e egressos
observando a singularidade de cada estudante,
além de reconhecer a escolarização como
elemento base do sistema socioeducativo
Ofertar cursos profissionalizantes/ Programa
Secretaria de Educação/ Secretaria
Jovem Aprendiz Municipal de acordo com a
de Planejamento
singularidade.

PRAZO

Oferecer palestras para os adolescentes, sobre
participação em Conselhos Escolares e Grêmios
estudantis, Associações de Bairros.

Ampliar os torneios municipais de esporte
coletivos e individuais com premiação para
primeiros colocados.
Desenvolver espaços para manifestações
culturais (cinema, teatro, sarau, etc.)
Ampliar e implementar trabalhos de sensibilização
voltada ao resgate de valores éticos, morais,
solidariedade, cidadania e deveres.
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Secretaria de Educação e Cultura
Incentivar o protagonismo juvenil através da
cultura e do esporte, com o objetivo de
socialização dos adolescentes, com ideia central
Secretaria de Cultura e Poder
de convivência e fortalecimento de vínculos
Executivo Municipal
familiares e comunitários.

Ação preventiva com reflexo na redução dos
atos infracionais

Secretaria de Educação/ Secretaria
de Assistência Social

Curto Prazo/
Ação permanente

Curto Prazo/
Ação permanente

Curto Prazo/
Ação permanente
Médio Prazo/
Ação permanente
Curto/Médio/
Longo Prazo

Eixo 4 - Sistemas de Justiça e Segurança
Ação
Implantar um sistema interligado de
informações entre os órgãos de
defesa social, visando maior
eficiência na aplicação das medidas
sócio educativas e acompanhamento
de adolescentes autores de atos
infracionais.

Criar espaço adequado para
acautelamento do adolescente antes
e depois do julgamento;

Implantar Defensoria Pública
especializada para Infância e
Juventude.

Objetivo
Obter uma rede de informações
interligada que permita mapear os
casos de violações/infrações e
encaminhamentos.
Possibilitar maior integração entre os
órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos.

Garantir o atendimento exclusivo e
prioritário a adolescentes autores de ato
infracional.

Implantar Vara da Infância e Juventude com
equipe técnica multidisciplinar e instituir
equipe técnica no Ministério Público
para atendimento às demandas da
infância e juventude.

Alcançar maior eficiência no
atendimento.

Implantar equipe da Polícia Militar e
Polícia Civil específica e em número
suficiente para atendimento a
demandas da infância e juventude.

Garantir o atendimento exclusivo e
prioritário a adolescentes autores de ato
infracional.
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Responsáveis

CMDCA
Secretaria de Assistência
Social
Órgão Executivo

Órgãos de Defesa Social e
Garantia de DireitosSecretaria Estadual de
Defesa Social
Órgãos de Defesa Social e
Garantia de Direitos

Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio/ Longo Prazo

Órgãos de Defesa Social e
Garantia de Direitos
Médio /Longo Prazo

PMMG, PCMG, Órgão
Executivo

Médio/ Longo

Adequar a infraestrutura da Polícia
Civil para atendimento especializado
a adolescentes autores de ato
infracional, considerando que não
existe delegacia específica para
atendimento a demandas da criança e
adolescente.

Garantir o atendimento exclusivo e
prioritário a adolescentes autores de ato
infracional.

Propor aos órgãos do Sistema de
Segurança e Justiça – Polícia Civil,
Polícia Militar, Ministério Público e
Poder Judiciário – a criação de um
banco de dados integrado, com
informações detalhadas do
adolescente, que retrate seu perfil em
seus vários aspectos, como
escolaridade, se possui deficiência e
outros.

Propiciar maior agilidade na
identificação dos envolvidos em atos
infracionais.

Reforçar segurança pública em todos
os espaços públicos do município,
inclusive com a indicação de patrulha
escolar nos três turnos.

Garantir maior segurança das
crianças e adolescentes, em especial,
nas escolas.

Realizar reuniões semestrais entre o
CREAS, Ministério Público, Poder
Judiciário, Polícias Civil e Militar,
Conselho Tutelar e CMDCA para
articular as questões afetas ao Sistema
Municipal de Atendimento
Socioeducativo.
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Possibilitar a obtenção de diagnóstico
completo e atualizado sobre os
adolescentes.

Manter o diálogo permanente com os
atores do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo.

PCMG
Órgão Executivo

Médio/ Longo Prazo

Médio /Longo Prazo
Ministério Público, Poder
Judiciário, Governo do Estado
de Minas Gerais, PMMG e
PCMG.
Médio / Longo Prazo

Poder Executivo
Polícias Civil e Militar
Conselhos
de políticas públicas
Poder Executivo, Ministério
Público, Poder Judiciário,
Polícias Civil e Militar
Conselhos Tutelar e de
Políticas Públicas.

Curto Prazo

Permanente
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